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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για το έτος 2004

Η  πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2003 δείχνει ότι τα βασικά μεγέθη 
του δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις. Παρά τη δύσκολη και 
σε ορισμένες περιπτώσεις απειλητική διεθνή συγκυρία, ο βασικός πυρήνας της 
οικονομικής πολιτικής που εστιάζεται στην ανάπτυξη και απασχόληση προβλέπεται ότι 
θα ξεπεράσει θετικά τους αρχικούς στόχους, σε αντίθεση με τη συρρίκνωση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων όλων ανεξαιρέτως των ισχυρών οικονομιών.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ο Προϋπολογισμός του 2004 ενσωματώνει τις στρατηγικές επιλογές που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση της ανεργίας 
και τη δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των ασθενέστερων 
κοινωνικών ομάδων, καθώς και την απαιτούμενη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών 
Αγώνων.

Οι βασικοί στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2004 είναι:

• η συγκράτηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 1,2% του ΑΕΠ,
•  η περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους,
•  η διατήρηση των συνθηκών ανάπτυξης με την ενίσχυση των υποδομών και 

μεταρρυθμίσεων,
•  η στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και ενίσχυση της περιφερειακής 

σύγκλισης και
•  η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων στο πλαίσιο της προσπάθειας 

σύγκλισης με το μέσο όρο του επιπέδου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η μακροχρόνια και συστηματική προσπάθεια της χώρας για οικονομική 
σταθερότητα οδήγησε όχι μόνο στην ονομαστική σύγκλιση και στην ΟΝΕ, αλλά και σε 
μια ουσιαστική ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού, των εισοδημάτων και του 
κοινωνικού κράτους.

Κυρίες και Κύριοι,

Με τον προϋπολογισμό, τον οποίο έχω την τιμή να υποβόυΙλω στην κρίση σας, 
επιδιώκεται η διατήρηση των συνθηκών σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά παράλληλα 
και η επιτάχυνση της κοινωνικής σύγκλισης της χώρας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
με ταυτόχρονη μείωση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων.

Ιδιαίτερα σημαντική επιδίωξη για το 2004 είναι η άρτια και ασφαλής 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αθήνα, Νοέμβριος 2003
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Αιεθνείς οικονομικές εξελίξει

Εισαγωγή

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρω
παϊκής Ένωσης το 2002 ανήλθε στο 1,1 %, πο
σοστό αρκετά μικρότερο από ό,τι αρχικά ανα- 
μενόταν, με κύριες αιτίες την οικονομική αβε
βαιότητα η οποία προερχόταν από την αδυνα
μία των πλουσιότερων χωρών να τονώσουν τις 
οικονομίες τους, το κλίμα αναμονής για τον 
πόλεμο στον Περσικό κόλπο και την συνακό
λουθη αστάθεια στην τιμή του πετρελαίου, την 
υψηλή ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ, όπως και την νευρικότητα που επικράτη
σε στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η οικονομική δραστηριότητα διεθνώς

Για το έτος 2003, ενώ η παγκόσμια οικονομία 
αναθερμαίνεται, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Το 
ΑΕΠ των χωρών μελών του Οργανισμού για 
την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 
(ΟΟΣΑ), που είχε παραμείνει χαμηλότερο του 
δυνητικού κατά τα τελευταία τρία χρόνια, το 
δεύτερο εξάμηνο του 2003 αυξάνεται γύρω στο 
3% σε ετήσια βάση. Η ανάκαμψη οφείλεται 
στην δυναμική πορεία της οικονομίας των 
ΗΠΑ και τη βελτίωση του οικονομικού κλίμα
τος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με τις φθινοπωρι
νές εκτιμήσεις της έκθεσης οικονομικών προ
βλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 
Economy No 5, Φθινόπωρο 2003) οι ΗΠΑ θα 
καταγράψουν το 2003 ένα ρυθμό αύξησης του 
ΑΕΠ της τάξης του 2,8% και 3,8% το 2004, 
αντί για 2,4% και 2,5% που είχε εκτιμηθεί την 
περασμένη Άνοιξη, ενώ στην Ευρωζώνη ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα ανέλθει το 2003 στο 
0,4% και το 2004 στο 1,8%, αντί για 1,0% και 
2,3% που είχε εκτιμηθεί, επηρεαζόμενη από τη 
χαμηλή ζήτηση. Η επιτάχυνση για το επόμενο 
έτος βασίζεται στην σταθεροποίηση του πα
γκόσμιου συστήματος, λόγω της μείωσης των 
γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, της μείωσης της 
τιμής του αργού πετρελαίου, και της σταδιακής

αποδυνάμωσης των επιδράσεων της προ διετίας 
χρηματιστηριακής κρίσης. Παράλληλα όμως, 
παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις μετα
ξύ των πλουσιοτέρων χωρών ως προς τον χρό
νο και την ταχύτητα ανάκαμψης, η οποία εξαρ- 
τάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κά
θε οικονομίας.

Από το 2001 μέχρι σήμερα, η μακροοικονομική 
πολιτική των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα επεκτατική 
με τη χρήση δημοσιονομικών (μείωση και επι
στροφή φόρων, αύξηση των δημοσίων δαπα
νών) και νομισματικών μέτρων (διατήρηση των 
επιτοκίων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα) και 
ενισχύεται σημαντικά από την χαμηλή ισοτιμία 
του δολαρίου έναντι του ευρώ που βελτιώνει 
την θέση της οικονομίας στο διεθνές εμπόριο. 
Σε μεγάλο βαθμό η κινητήριος δύναμη της α
νάκαμψης των ΗΠΑ είναι οι παρεμβατικές πο
λιτικές που εφαρμόζονται. Δεδομένων των υ
στερήσεων στην εκδήλωση των επιπτώσεων 
της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτι
κής, τα αποτελέσματα της επεκτατικής πολιτι
κής των ΗΠΑ θα επιδρούν στην οικονομική 
δραστηριότητα μέχρι το τέλος του 2004. Έτσι, 
ο όγκος των εξαγωγών από μείωση κατά 3,6% 
το 2002 θα σημειώσει μικρή ανάκαμψη αυξα
νόμενη κατά 0,4% το 2003 και 5,0% το 2004. Η 
ιδιωτική κατανάλωση επιταχύνθηκε και η κα
τασκευή νέων κατοικιών παρέμεινε σε υψηλά 
επίπεδα λόγω των χαμηλών επιτοκίων, ενώ η 
κεφαλαιοποίηση του επιχειρηματικού τομέα, 
ειδικά στις τεχνολογίες, ανάκαμψε λόγω των 
φορολογικών απαλλαγών που τέθηκαν σε ισχύ 
τον Μάιο του 2003. Οι δαπάνες της γενικής 
κυβέρνησης αυξήθηκαν σημαντικά με τις δα
πάνες για την άμυνα να επηρεάζουν περισσότε
ρο από το μισό της αύξησης του ΑΕΠ που δια
μορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2003 στο 
3,3% σε ετήσια βάση. Τα επόμενα δύο χρόνια 
(2004 -  2005) η κατασκευή νέων κατοικιών θα 
συρρικνωθεί και ενώ οι επιπτώσεις των χαμη
λών επιτοκίων στην κατανάλωση θα εξαλει- 
φθούν η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει να 
επιταχύνεται, λόγω των φορολογικών απαλλα
γών του Μαϊου και την αύξηση των νέων θέ
σεων εργασίας. Για την ίδια περίοδο, με την 
διολίσθηση του δολαρίου και την αναθέρμανση 
των διεθνών αγορών, οι εξαγωγές των ΗΠΑ 
προβλέπονται να επιταχυνθούν λειτουργώντας 
σαν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης επιταχύνο
ντας τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.



Στην Ιαπωνία, το πραγματικό ΑΕΓ1 αυξήθηκε 
για έκτο συνεχές τρίμηνο και εκτιμάται ότι θα 
είναι το 2003 της τάξης του 2,6% από 0,1 % το 
2002, αν και το ονομαστικό ΑΕΠ παραμένει 
σχεδόν στάσιμο. Τα δύο τελευταία χρόνια η 
δημοσιονομική πολιτική είναι ουδέτερη ή σχε
τικά παρεμβατική και η κεντρική τράπεζα προ
σπαθεί να αυξήσει την ρευστότητα στην οικο
νομία μέσω της αύξησης της ρευστότητας στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, αφού δεν έχει την 
δυνατότητα να μειώσει και άλλο τα επιτόκια 
παρέμβασης. Ο εξαγωγικός τομέας έχει συνει
σφέρει στην ανάκαμψη αλλά η σημαντική εξέ
λιξη είναι ότι η εσωτερική ζήτηση αυξάνεται 
και ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης των επεν
δύσεων των επιχειρήσεων επιταχύνεται. Ο κύ
ριος λόγος της αναθέρμανσης της Ιαπωνικής 
οικονομίας είναι η ανασυγκρότηση ενός μικρού 
αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων του καινοτόμου 
κλάδου των τεχνολογιών. Οι ιδιωτικές επενδύ
σεις την περίοδο 2004 -2005 θα επιβραδυνθούν 
αλλά η ιδιωτική κατανάλωση θα παραμείνει 
υψηλή υποστηριζόμενη από την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Οι διαρθρωτικές αλλα
γές στο σύνολο της οικονομίας είναι πολύ πε
ριορισμένες και για το λόγο αυτό ο ρυθμός α
νάπτυξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής, θα περιοριστεί στο 1,7% 
το 2004 και 1,5% το 2005, που είναι ελαφρά 
υψηλότεροι από την τάση.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ύφεση φαίνεται να 
έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της και η 
οικονομική δραστηριότητα στη Βρετανία επι
ταχύνθηκε κατά το πρώτο μισό του 2003 λόγω 
των επιπτώσεων της επεκτατικής δημοσιονομι
κής και νομισματικής πολιτικής στην κατανά
λωση, αλλά η ζήτηση στις περισσότερες ευρω
παϊκές χώρες παρέμεινε ισχνή. Στην ευρωζώνη, 
η παραγωγή συρρικνώθηκε. Η Γερμανία, Ιταλί
α, Ολλανδία και Πορτογαλία βρίσκονται για 
δύο ή και περισσότερα συνεχή τρίμηνα σε ύφε
ση και ο ρυθμός ανάπτυξης της Γαλλίας που 
φαινόταν να είναι σχετικά στάσιμος διαμορφώ
θηκε το δεύτερο τρίμηνο σε αρνητικό. Ο ρυθ
μός αύξησης της τελικής εσωτερικής ζήτησης 
της ευρωζώνης παρέμεινε στάσιμος ενώ η ανα
τίμηση του ευρώ είχε αρνητική επίπτωση στις 
εξαγωγές. Στην ευρωζώνη, η βασική μακροοι
κονομική πολιτική βασίζεται στην χρήση των 
σταθεροποιητών του οικονομικού συστήματος 
(built-in-stabilisers) παράλληλα όμως, τα βρα
χυπρόθεσμα επιτόκια έχουν μειωθεί στο χαμη

λότερο επίπεδο της τελευταίας πεντηκονταετί
ας, αντισταθμίζοντας την άνοδο της ισοτιμίας 
του ευρώ ενώ φορολογικές ελαφρύνσεις σε αρ
κετά κράτη μέλη της ζώνης έχουν προγραμμα- 
τισθεί ή ήδη εφαρμοσθεί με γνώμονα την υπο
στήριξη της ανάκαμψης. Για την περίοδο 2004 
-  2005, οι εξαγωγές θα αποτελέσουν πηγή ανά
καμψης αλλά σε περιορισμένο βαθμό, λόγω της 
μείωσης της ανταγωνιστικότητας εξαιτίας της 
ανατίμησης του ευρώ ενώ η εσωτερική ζήτηση 
θα είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Οι 
επενδύσεις σε πάγια στοιχεία των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων προβλέπεται να επιταχυνθούν 
από τις αρχές του 2004 αυξάνοντας το ΑΕΠ 
σταδιακά κοντά στο δυνητικό το 2005. Η ύφε
ση προβλέπεται να συνεχισθεί στην Ιταλία και 
Ολλανδία ενώ η Γερμανική οικονομία προβλέ- 
πεται να σταθεροποιηθεί και η Βρετανική να 
επιταχυνθεί αυξάνοντας τις εξαγωγές και τις 
επενδύσεις. Οι περισσότερες χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα σημειώ
σουν φέτος χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και 
μικρή ανάκαμψη το 2004.

Πίνακας 1.1 Προβλεπόμενοι ρυθμοί 
ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ

Χ ώ ρες 2003 2004

Βέλγιο 0,8 1,8
Δανία 0,8 2,0
Γ ερμανία 0,0 1,6
Ελλάδα 4,1 4,2
Ισπανία 2,3 2,9
Γαλλία 0,1 U
Ιρλανδία 1,6 3,7
Ιταλία 0,3 1,5
Λουξεμβούργο 1,2 1,9
Ολλανδία -0,9 0,6
Αυστρία 0,9 1,9
Πορτογαλία -0,8 1,0
Φινλανδία 1,5 2,5
Σουηδία 1,4 2,2
Βρετανία 2,0 2,8
ΕΕ -15 0.8 2,0
Ε υρω ζώ νη 0,4 1,8

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέψεις φθινόπωρο 2003

Το ποσοστό της ανεργίας το 2002 αυξήθηκε 
στην ευρωζώνη κατά 0,4% και διαμορφώθηκε 
στο 8,4% ενώ προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή περαιτέρω αύξηση το 2003 σε 8,9% 
και το 2004 σε 9,1%. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό 
ανεργίας εκτιμάται να ανέλθει στο 6,1 % για το 
τρέχον έτος και στο 6,2% το 2004 έναντι 5,8% 
του 2002. Τέλος, στην Ιαπωνία εκτιμάται ότι θα



μειωθεί οριακά από 5,4% το 2002 σε 5,2% το 
2003 και σε 5,1% το 2004.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός (εναρμονισμέ
νος δείκτης τιμών καταναλωτή) προβλέπεται να 
μειωθεί οριακά το 2003 σε σχέση με το 2002 
και να διαμορφωθεί στο 2,1% έναντι 2,3%, και 
να υποχωρήσει στο 2,0% το 2004, αν και σύμ
φωνα με την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα οι 
εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων και του πε
τρελαίου ίσως να συμβάλουν σε κάποια προ
σωρινή και περιορισμένης έκτασης αστάθεια 
στο γενικό επίπεδο των τιμών. Ο πληθωρισμός 
στις ΗΠΑ για το έτος 2003 προβλέπεται να αυ
ξηθεί στο 2,3% από 1,6% το 2002 και να υπο
χωρήσει το 2004 στο 1,4%, στη δε Ιαπωνία ο 
ρυθμός μείωσης των τιμών (αποπληθωρισμός) 
θα μειωθεί από 0,9% το 2002 στο 0,3% το 2003 
και 0,4% το 2004.

Οι επιχειρηματικοί δείκτες εμπιστοσύνης στις 
ΗΓ1Α, την Ιαπωνία και την ΕΕ συγκρινόμενοι 
με αυτούς της άνοιξης, έχουν βελτιωθεί σημα
ντικά. Στην ευρωζώνη όμως η βελτίωση αυτή 
αντανακλά αισιόδοξες εκτιμήσεις για το μέλλον 
και όχι τις επικρατούσες συνθήκες. Ο δείκτης 
εμπιστοσύνης καταναλωτών στις ΗΠΑ ανέ
καμψε με το τέλος του πολέμου στο Ιράκ και 
αν και στην συνέχεια υποχώρησε ελαφρώς, πι
θανόν λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην α
γορά εργασίας, παραμένει κοντά στο μακρο
χρόνιο μέσο όρο. Στην Ιαπωνία και την ευρω
ζώνη, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αν και 
αυξήθηκε, παραμένει πολύ χαμηλότερη από την 
μακροχρόνια τάση.

Το 2002 και 2003 χειροτέρευσε ακόμη περισ
σότερο η δημοσιονομική θέση των αναπτυγμέ
νων χωρών. Αν και η παγκόσμια ανάκαμψη θα 
γενικευθεί με την επιτάχυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην ευρωζώνη, τα δημοσιο
νομικά ελλείμματα όπως και τα ελλείμματα στο 
ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών των χωρών 
μελών του ΟΟΣΑ θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Στις ΗΠΑ, η συνέχιση της επεκτατικής δημο
σιονομικής πολιτικής της ενίσχυσης των δαπα
νών για τον πόλεμο στο Ιράκ, καθώς και η συ- 
νεχιζόμενη παραμονή των στρατευμάτων, αύ- 
ςησαν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Την τελευ
ταία φορά που το δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
ήταν πλεονασματικό ήταν το έτος 2000 που 
είχε διαμορφοιθεί στο 1,5% του ΑΕΠ. Το δη

μοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά το τρέχον έτος 
στο 5,0% ως ποσοστό του ΑΕΠ και 5,5% το 
2004 έναντι ελλείμματος 3,4% το 2002 και 
0,5% το 2001.

Για τις περισσότερες χώρες μέλη της ευρωζώ
νης προβλέπεται αύξηση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος για τρίτη συνεχή χρονιά με την 
τάση όμως το 2004 να μειωθεί οριακά ως πο
σοστό του ΑΕΠ. Στο σύνολο της ευρωζώνης το 
έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει 
φέτος στο 2,8% του ΑΕΠ και στο 2,7% το 
2004.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει μειωθεί αλλά 
η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ και της Α
σίας έχει προσθέσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές 
του πετρελαίου που ήδη δέχονταν πιέσεις λόγω 
των χαμηλών αποθεμάτων πετρελαίου παγκο- 
σμίως και τη προσπάθεια των ΗΠΑ να αυξή
σουν τα εθνικά τους αποθέματα. Η ανοδική αυ
τή τάση ενισχύεται και από τα προβλήματα λει
τουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων της 
Ιαπωνίας, την ιδιαίτερα χαμηλή παραγωγή πε
τρελαίου στη Βενεζουέλα, Νιγηρία και Ιράκ, 
όπως και τη μείωση της παραγωγής της Σαου
δικής Αραβίας, προκειμένου να ικανοποιηθεί η 
ποσόστωσή της στα πλαίσια των συμφωνιών 
του ΟΠΕΚ. Από το 2002 μέχρι σήμερα η τιμή 
του φυσικού αερίου, ειδικά στις ΗΓΙΑ, έχει αυ
ξηθεί σημαντικά και προβλέπεται να αυξηθεί 
ακόμη πιο πολύ, λόγω του ότι η αναμενόμενη 
ζήτηση εκτιμάται να υπερκεράσει την αναμε
νόμενη προσφορά. Η μέση διεθνής τιμή του 
αργού πετρελαίου, σε δολ. ΗΠΑ, προβλέπεται 
να διαμορφωθεί για το 2003 στα $28,3 το βα
ρέλι σημειώνοντας αύξηση 13,2% σε σχέση με 
το 2002 και να μειωθεί κατά 9,5% το 2004 
στην μέση τιμή των $25,6.

Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων 
έχουν επηρεάσει σημαντικά την αναπτυξιακή 
πορεία των οικονομιών των αναπτυγμένων χω
ρών. Η διολίσθηση του δολαρίου έχει επηρεά
σει την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης και 
της Ιαπωνίας μειώνοντας τον ρόλο τον εξαγω
γών ως την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης 
των χωρών αυτών. Οι θετικές επιπτώσεις, ό
μως, στους όρους του εμπορίου (terms-of-trade 
effects) και τον πληθωρισμό θα επιταχύνουν 
την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος α-



ντισταθμίζοντας τις αυξήσεις στις τιμές σε δο
λάρια του πετρελαίου και των πρώτων υλών.

Πίνακας 1.2 Μακροοικονομικές προβλέψεις

2003 2004

1. Ρ υθμ ός ανά πτυξη ς
α. Παγκόσμιο ΑΕΠ 3,3 4,1
β. Αναπτυγμένες οικονομίες (βιομηχανικές} 2,1 2,8
γ. Ευρωζώνη 0,4 1,8
δ. ΗΠΑ 2,8 3,8
ε. Ιαπωνία 2,6 1,7
στ. Υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες 3,1 3.8
2. Π ληθω ρισμός
α. Ευρωζώνη 2,1 2,0
β. ΗΠΑ 2,3 1,4
γ. Ιαπωνία -0,3 -0,4
3 . Τ ιμές πετρ ελα ίου  (δολάρια  Η Π Α , % 13,2 -9,5

μεταβολή)
4 . Ισ οζύγιο  γενικ ή ς κ υβέρνη ση ς (%  του

Α ΕΠ )
α. Ευρωζώνη -2,8 -2,7
β. ΗΠΑ -5,0 -5,5
γ. Ιαπωνία -7,3 -7,2
5. Π οσοστό  α νεργίας
α. Ευρωζώνη 8,9 9,1
β. ΗΠΑ 6,1 6,2
γ. Ιαπωνία 5,2 .5,1

Πηγή: ΕΕ, προβλέψεις φθινόπωρο 2003

Νομισματικές εξελίξεις και προοπτικές

Η νομισματική πολιτική στις περισσότερες 
προηγμένες οικονομίες συνέχισε το 2003, για 
τρίτο συνεχές έτος, να αποσκοπεί στην διευκό
λυνση της δημιουργίας συνθηκών οικονομικής 
ανάκαμψης. Επίσης, οι νομισματικές αρχές των 
μεγάλων οικονομιών έλαβαν υπόψη τους την 
ανάγκη να αποφευχθεί, σε ορισμένες περιπτώ
σεις, ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού (παρα- 
τεινόμενη μείωση των τιμών), ο οποίος ήδη 
πλήττει την Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια και 
πρόσφατα εμφανίστηκε και σε ορισμένες άλλες 
αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες, καθώς και 
να μειωθεί η αυξημένη αβεβαιότητα που επι
κρατούσε στις διεθνείς αγορές λόγω των εξελί
ξεων στο Ιράκ.
Έτσι, το Νοέμβριο του 2002 ξεκίνησε νέος γύ
ρος μειώσεων των βασικών βραχυπρόθεσμων 
επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες των 
ΗΠΑ, της ζώνης του ευρώ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Τον Ιούνιο του 2003 τα επιτόκια 
αυτά στις ΗΠΑ και στη ζώνη του ευρώ βρέθη
καν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
45 ετών. Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, η 
οποία υπήρξε περισσότερο επιθετική στις

μειώσεις της κατά το 2001, μείωσε περαιτέρω 
το βασικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο-στόχος, το 
οποίο βρέθηκε τον Ιούνιο του 2003 στο 1% (α
θροιστική μείωση κατά 5,5 ποσοστιαίες μονά
δες σε σχέση με τις αρχές του 2001). Η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αντιμετωπίζο
ντας περισσότερες πληθωριστικές πιέσεις σε 
σχέση με την ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
μέχρι και την άνοιξη του 2003, υπήρξε επιθετι
κότερη κατά το 2003. Από τον Δεκέμβριο του 
2002 μέχρι και τον Ιούνιο του 2003 μείωσε το 
βασικό επιτόκιο της (ελάχιστο επιτόκιο προ
σφοράς για πράξεις κύριας αναχρη ματοδότη- 
σης) τρεις φορές κατά 125 μονάδες βάσης συ
νολικά, το οποίο έτσι καθορίστηκε στο 2% (α
θροιστική μείωση κατά 2,75 ποσοστιαίες μονά
δες σε σχέση με τις αρχές του 2001).

Το βασικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο της Τράπε
ζας της Αγγλίας μειώθηκε και αυτό το 2003 και 
ορίσθηκε τον Ιούλιο στο 3,5%, ενώ το αντί
στοιχο επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας πα- 
ρέμεινε αμετάβλητο στο ήδη σχεδόν μηδενικό 
επίπεδο του 0,10%.

Από τον Ιούλιο έως και τα τέλη Οκτωβρίου δεν 
υπήρξε περαιτέρω μείωση στα βασικά επιτόκια 
πολιτικής των κεντρικών τραπεζών των μεγα- 
λυτέρων από τις προηγμένες οικονομίες. Αντι- 
θέτως, εκτιμάται ότι η μικρή άνοδος των επιτο
κίων στις ΗΠΑ είναι η πιθανότερη εξέλιξη μέ
χρι τις αρχές του 2004, ιδίως αν επιβεβαιωθεί η 
εδραίωση της ανάκαμψης της οικονομίας των 
ΗΠΑ. Πάντως, ακόμη και σε περίπτωση μικρής 
ανόδου τους, τα βασικά επιτόκια σε ΗΠΑ, ζώ
νη ευρώ και Ιαπωνία θα παραμείνουν σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα το 2004.

Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Από το 2001 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα η 
ενιαία νομισματική πολιτική του Ευρωσυστή- 
ματος, η οποία έχει πρωταρχικό στόχο τη δια
φύλαξη της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη 
του ευρώ μεσοπρόθεσμα. Το Διοικητικό Συμ
βούλιο της ΕΚΤ κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
2002 τήρησε στάση αναμονής, παρακολουθώ
ντας προσεκτικά τις εξελίξεις των νομισματι
κών μεγεθών, αλλά και της οικονομικής δρα
στηριότητας και του πληθωρισμού, εν μέσω 
αβεβαιότητας σχετικά με την αναμενόμενη οι
κονομική ανάκαμψη. Το Δεκέμβριο του 2002 
μειώθηκαν τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά



50 μονάδες βάσης, κρίνοντας ότι οι πληθωρι
στικές πιέσεις είχαν υποχωρήσει, κυρίως λόγω 
της βραδείας οικονομικής ανάκαμψης. Το πρώ
το εξάμηνο του 2003 τα βασικά επιτόκια μειώ
θηκαν εκ νέου, κατά 25 μονάδες βάσης το 
Μάρτιο και κατά 50 μονάδες βάσης τον Ιούνιο. 
Έτσι, το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων δια
μορφώθηκε στο 1%, το επιτόκιο πράξεων κύ
ριας αναχρηματοδότησης στο 2% και το επιτό
κιο οριακής χρηματοδότησης στο 3%.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρή
ματος Μ3, έπειτα από σταδιακή επιβράδυνση 
το 2002, σημείωσε επιτάχυνση κατά το πρώτο 
και δεύτερο τρίμηνο του 2003 (7,6% και 8,4% 
αντίστοιχα), εξέλιξη που όμως αντιστράφηκε το 
τρίτο τρίμηνο (8,2%). Σε όλη την υπό εξέταση 
περίοδο πάντως ο ρυθμός αύξησης του Μ3 δια
τηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα συγκρινόμενος με 
την τιμή αναφοράς της ΕΚΤ (4,5%). Το γεγο
νός αυτό σχετίζεται με τη μεγαλύτερη προτίμη
ση των επενδυτών για στοιχεία με υψηλή ρευ
στότητα που περιλαμβάνονται στο Μ3, λόγω 
της αυξημένης αβεβαιότητας στις χρηματιστη
ριακές αγορές (ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 
2003), καθώς και με τη διακράτηση αυξημένης 
ρευστότητας, ενόψει των αβέβαιων προοπτικών 
για την οικονομία και την απασχόληση. Τέλος, 
συνδέεται και με το χαμηλό κόστος διακράτη- 
σης χρήματος, όπως μετρείται με τη διαφορά 
μεταξύ του επιτοκίου ΕυΐΙΙΒΟΙΙ τριών μηνών 
και της σταθμισμένης απόδοσης των συνιστω
σών του Μ3. Πάντως η αυξημένη ρευστότητα 
την οποία σηματοδοτεί ο υψηλός ρυθμός αύξη
σης του Μ3 θεωρήθηκε ότι δεν απειλεί άμεσα 
τη σταθερότητα των τιμών, δεδομένου και του 
υποτονικού ρυθμού αύξησης της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά μπορεί να οδηγήσει στην 
εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων όταν ση
μειωθεί ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ. Η εκτί
μηση ότι η αυξημένη ρευστότητα στη ζώνη του 
ευρώ δεν προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις ενι- 
σχύεται από την επιβράδυνση του ρυθμού ανό
δου των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα μέχρι 
το τέλος του 2002, και τη σταθεροποίησή του 
σε επίπεδα μεταξύ 4,5% και 5% στη διάρκεια 
του 2003.

Την πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ 
ακολούθησαν και τα επιτόκια της αγοράς. Έτσι, 
το επιτόκιο ΕΤΈΙΒΟΙΙ τριών μηνών, που είναι 
αντιπροσωπευτικό των βραχυπρόθεσμων επι
τοκίων στην ενιαία αγορά χρήματος της ζώνης

του ευρώ, μειώθηκε σε 3,3% το 2002, έναντι 
4,3% το 2001, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί 
σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα του 3% κατά 
μέσο όρο το 2003. Αντίστοιχα, η απόδοση των 
1 θετών ομολόγων που είναι αντιπροσωπευτική 
των μακροπρόθεσμων αποδόσεων στην αγορά 
ομολόγων της ζώνης του ευρώ, μειώθηκε από 
5% το 2001 σε 4,9% το 2002 και 3,7% τον Ιού
νιο του 2003, πορεία όμως που αντιστράφηκε 
από τον Ιούλιο με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο 
να φτάσει στο 4,3%.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι και 
τις αρχές του 2001 η ελληνική οικονομία, ε
φαρμόζοντας το Πρόγραμμα Σύγκλισης για την 
είσοδό της στην ΟΝΕ, σημειώνει καλύτερες 
επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, 
αν και ξεκινά με ιδιαίτερα υψηλές μακροοικο
νομικές ανισορροπίες. Έτσι ο ρυθμός ανάπτυ
ξης επιταχύνεται από 2,1% το 1995 στο 4,4% 
το 2000, ο πληθωρισμός περιορίζεται στο 3,2% 
από 9,0% το 1995 και το έλλειμμα της γενικής 
κυβέρνησης μειώνεται κατά 8,3 εκατοστιαίες 
μονάδες ως προς το ΑΕΠ.

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2001 μέχρι και 
σήμερα η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται 
πλέον σε καθοδική φάση του κύκλου με στα
διακή υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης και 
των τιμών των μετοχών, διεύρυνση των ελ
λειμμάτων του Δημοσίου και άνοδο της ανερ
γίας.

Τη γενικότερη αυτή υποχώρηση των ρυθμών 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεν 
ακολουθεί η ελληνική, που αντίθετα λόγω των 
έργων των ολυμπιακών αγώνων και της μείω
σης των επιτοκίων διατηρεί εύρωστη εγχώρια 
καταναλωτική και επενδυτική ζήτηση επιτυγ
χάνοντας μέχρι και σήμερα υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης άνω του 4%.

Στο δημοσιονομικό τομέα σύμφωνα με τη με
θοδολογία της EUROSTAT το έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε το 2002 στο 
1,2% του ΑΕΠ από 1,9% το 2000 και το χρέος 
στο 104,7% από 106,2% αντίστοιχα.



Οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση

Το πρώτο εξάμηνο του 2003 ον ρυθμοί αύξησης 
της κατανάλωσης και των επενδύσεων διατη
ρούνται στα υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν 
τα τελευταία τρία χρόνια.

τον Μάιο επανέρχονται σε ανοδική τάση. Ειδι
κότερα ο δείκτης ΡΜΙ βελτιώθηκε τον Οκτώ
βριο στις 50,2 μονάδες αντανακλώντας αύξηση 
της παραγωγής και ιδιαίτερα σημαντική άνοδο 
των εξαγωγικών παραγγελιών και ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος ανήλθε στις 98,7 μονά-

Πίνακας 1.3 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(% ετήσιες μεταβολές)

2000 2001 2002 Α ’ τρ ίμ η νο  2003 Β ’ τρ ίμ η νο  2003

Ελλάς 4,4 4,0 3,8 4.3 4,5
Ευρωζώνη 3,5 1,5 0,9 0,7 0,2

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕ

Η αξία των λιανικών πωλήσεων το πρώτο 
όμηνο αυξήθηκε κατά 8,2% και ο όγκος κατά 
5,0% περίπου, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε 
σχέση με τους ρυθμούς που σημειώνονται στις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην παραπάνω αύξηση των πωλήσεων συνέ
βαλε η συνέχιση του δανεισμού των νοικοκυ
ριών με υψηλό ρυθμό 22,6% (Ιούλιος 2003), 
παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια των κατανα
λωτικών δανείων βρίσκονται ακόμη σε υψηλά 
επίπεδα (12,2%) σε σχέση με τα αντίστοιχα των 
ευρωπαϊκών χωρών (9,1%). Η ιδιωτική οικοδο
μική δραστηριότητα διατηρεί το δυναμισμό των 
τελευταίων μηνών και οι άδειες όγκου οικοδο
μών αυξήθηκαν το πρώτο 5μηνο κατά 10,6%, 
τα δε στεγαστικά δάνεια κατά 29,4% με τα επι
τόκια να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στα επί
πεδα της ευρωζώνης 5,4% έναντι 4,2%. Πα
ράλληλα οι εκταμιεύσεις του ΠΔΕ το εννιάμη- 
νο Ιαν.-Σεπτ. αυξήθηκαν σημαντικά κατά 
35,8% σε τρέχουσες τιμές. Επίσης ο κύκλος 
εργασιών των εισηγμένων στο ΧΑΑ αυξάνεται 
το πρώτο εξάμηνο κατά 13,3%, εκτός δε του 
χρηματοοικονομικού κλάδου κατά 13,1%. Οι 
εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται και στους δεί
κτες οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των διευθυντών-αγορών- 
παραγγελιών της βιομηχανίας ΡΜΙ του 
Reuters, όπου ύστερα από μικρή υποχώρηση

δες από 97,3 τον Απρίλιο του 2003.
Έτσι το πρώτο εξάμηνο του 2003 η Διεύθυνση 
Εθνικών Λογαριασμών εκτιμά ότι η τελική κα
τανάλωση, ιδιωτική και δημόσια, αυξήθηκε 
κατά 3,9% και οι συνολικές επενδύσεις κατά 
8,0% .

Σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο της Τράπεζας της 
Ελλάδος όσο και της ΕΣΥΕ, η πτωτική πορεία 
των εξαγωγών ανακόπτεται και το πρώτο οκτά
μηνο του 2003 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 
κατά 5,2% σε τρέχουσες τιμές και οι εξαγωγές 
εκτός καυσίμων κατά 3,6%. Στη βελτίωση αυτή 
συνέβαλε η μείωση για πρώτη φορά των τιμών 
χονδρικής των εξαγομένων βιομηχανικών 
προϊόντων εκτός καυσίμων κατά 1,7%, έναντι 
αύξησης πέρυσι κατά 2,2%. Οι εισαγωγές αγα
θών επίσης αυξήθηκαν κατά 1,8%.

Έτσι το ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο σημειώνει αύ
ξηση 4,4% έναντι 4,2% το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2002. Η ισχυρή αυτή ανάπτυξη συνοδεύε
ται και από ανάλογο υψηλό ρυθμό αύξησης της 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα κατά 
18,5% (Ιούλιος 2003), ενώ στην ευρωζώνη πα
ράλληλα με την υποχώρηση του ρυθμού ανό
δου του ΑΕΠ στο 0,5%, ο ρυθμός αύξησης της 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα επιβρα
δύνεται στο 4,9% το Σεπτέμβριο, από 7,6% το 
2002.

Πίνακας 1.4 Ποσοστό ανεργίας

2000 2001 200 Α ’ τρ ίμ η νο  2003 Β ’ τρ ίμ η νο  2003

Ελλάς 11,2 10,5 9,9 9,9 8,9
Ευρωζώνη 8,5 8,0 8.4 8,7 8,8
Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΕ



Πίνακας 1.5 Εργατικό δυναμικό, απασχολούμενοι και άνεργοι

1999 β' τρ ίμη νο 2003 β - τρίμηνο Δ ιαφ ορά

Εργατικό δυναμικό 4463000 4407000 -56
Άνεργοι 523000 392000 -131
Π οσοστό  α νεργίας 11,7 8,9 -2,8
Απασχολούμενοι 3940000 4015000 75
Μισθωτοί 2296000 2383000 87
Λοιποί 1644000 1632000 -12

Πηγή ΕΣΥΕ

Οι ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πάνω 
από 4% την τριετία 2000-02, επέδρασαν θετικά 
στην αύξηση της απασχόλησης κυρίως της ε- 
ξηρτημένης εργασίας. Αντίθετα συνεχίσθηκε η 
μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή το
μέα και περιορίστηκε επίσης ο αριθμός των α
πασχολούμενων εκτός εξηρτημένης εργασίας 
(δηλ. των αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών 
και βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση) στη 
βιομηχανία και τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό της αύξησης της συνολικής 
απασχόλησης.

Ειδικότερα από το β' τρίμηνο 1999, οπότε το 
ποσοστό ανεργίας και ο αριθμός των ανέργων 
εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα σημεία που 
παρατηρούνται (11,7%) και 523.000 άτομα, 
αντίστοιχα μειώνονται στο 8,9 % και 392.000 
άτομα το β' τρίμηνο του 2003. Η μείωση αυτή 
του αριθμού των ανέργων κατά 131.000 συνο
λικά προέρχεται κυρίως από την άνοδο της α
πασχόλησης των μισθωτών κατά 75.000. Από 
τα τριμηνιαία στοιχεία της έρευνας εργατικού 
δυναμικού της ΕΣΥΕ (περίοδος 1998-2002) 
προκύπτει ότι μία αύξηση των απασχολούμε
νων μισθωτών κατά 1.000 άτομα μειώνει τον 
αριθμό των ανέργων κατά 700 άτομα.

Αμοιβή εργασίας

Ο μέσος ακαθάριστος πραγματικός μισθός του 
συνόλου της οικονομίας την περίοδο 1996- 
2000 σημείωσε μέση ετήσια άνοδο 3,2%, μεγα
λύτερη από την αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας. Τη διετία 2001-2002 η αύξηση 
του μέσου μισθού ανήλθε στο 3,4% ενώ η πα
ραγωγικότητα αυξήθηκε ταχύτερα (4,1%). Πα
ράλληλα η απασχόληση της εξηρτημένης εργα
σίας αυξήθηκε κατά 1,1% ετησίως την περίοδο 
1996-2002 και το μερίδιο των μισθών και ημε
ρομισθίων στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 
Αξία σε βασικές τιμές βελτιώθηκε από 36,0% 
το 1995 στο 37,6% το 2002.

Με δεδομένη την εισοδηματική πολιτική στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕΣΣΕ 2002-2003) και το δη
μόσιο τομέα, ο μέσος ακαθάριστος μισθός αυ
ξάνεται κατά 6,0% σε τρέχουσες τιμές και 2,4% 
σε σταθερές, συνεχίζοντας έτσι να υπερβαίνει 
την πραγματική αύξηση του συνόλου της ευρω
ζώνης που για φέτος προβλέπεται στο 0,7%.

Εξελίξεις στις τιμές

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ, ο Εθνικός Γενικός Δείκτης Τιμών

Πίνακας 1.6 Παραγωγικότητα και αμοιβή εργασίας 
____________ (% ετήσιες μεταβολές)____________

1996-2000 2001-2002 2003

Παραγωγικότητα εργασίας 2,9 4,1 2,5
Μέσος πραγματικός μισθός 
Ευρωζώνη

3,2 3,4 2,4

Παραγωγικότητα εργασίας 1,2 0,4 0,6
Μέσος πραγματικός μισθός 0,3 0,5 0,7

Πηγή: Ευρωζώνη: ΕΕ Οικονομικές προβλέψεις 10/2003 
ΕΣΥΕ, 2003 εκτιμήσεις



Πίνακας 1.7 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή 
(% 12μηνη μεταβολή)__________

Γ ενικ ός  Δ Τ Κ Α γα θά Υ π ηρ εσ ίες
Ν ω πά

οπω ρ/τικά Κ αύσιμα
Π υρήνας

Π ληθω ρισμού*

Σ τάθμιση 100% 60,41% 39,59% 3,18% 4,84% 91,98%
Ιανουάριος 2002 4,4 5,2 3,3 59,0 -6,4 3,3
Φεβρουάριος 3,4 3,1 3,9 38,1 -10,3 3,1
Μάρτιος 4,0 3,8 4,4 33,4 -5,5 3,6
Απρίλιος 3,8 4,0 3,6 26,7 -2,9 3,4
Μάιος 3,4 2,4 4,9 -0,6 -6,8 4,2
Ιούνιος 3,3 2,5 4,5 2,2 -4,8 3,9
Ιούλιος 3,3 2,7 4,4 1,7 -1,0 3,7
Αύγουστος 3,5 2,9 4.5 6,1 0,5 3,6
Σεπτέμβριος 3,5 2,7 4,8 5,8 -0,8 3,7
Οκτώβριος 3,7 3,2 4,6 8,1 4,3 3,5
Νοέμβριος 3,6 3,1 4,5 6,3 4,0 3,5
Δεκέμβριος 3,4 2,8 4,3 -9,1 12,1 3,5
Ιανουάριος 2003 3,1 2,1 4,7 -19,6 13,7 3,7
Φεβρουάριος 4,3 4,1 4,7 -0,5 18,6 3,8
Μάρτιος 4,1 4,1 4,1 5,5 15,4 3,4
Απρίλιος 3,4 2,6 4,5 10,9 -1,9 3,4
Μάιος 3,8 3,9 3,7 40,2 -3,7 2,9
Ιούνιος 3,8 3,6 4,2 34,6 -1,6 3,0
Ιούλιος 3,6 3,2 4,1 28,5 0,5 2,9
Αύγουστος 3,3 2,8 4,0 17,0 1,6 3,0
* ΔΤΚ χωρίς οπωροκηπευτικά και καύσιμα 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ

Καταναλωτή αυξήθηκε τον Αύγουστο του 
2003, σε 12μηνη μεταβολή, κατά 3,3%, έναντι 
αύξησης 3,5% το 2002. Ο μέσος δείκτης της 
περιόδου Σεπτεμβρίου 2002-Αυγούστου 2003 
σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του προηγού
μενου δωδεκαμήνου παρουσίασε αύξηση 
3,6%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση το 2002 ήταν 
3,4%.

Ο ΔΤΚ, τους πρώτους μήνες του 2003, παρου
σίασε αυξομειώσεις. Σημαντικός παράγοντας 
των εξελίξεων αυτών ήταν οι τιμές των καυσί
μων και ο επηρεασμός τους από τις εξελίξεις 
στο Ιράκ. Έτσι, η κατηγορία των καυσίμων στο 
ΔΤΚ παρουσίασε αύξηση 18,6% το Φεβρουά
ριο και μείωση 3,7% το Μάιο. Στη 12μηνη αύ
ξηση τον Αύγουστο 2003, τη μεγαλύτερη συμ
βολή είχε η ομάδα «Διατροφή και μη αλκοο- 
λούχα ποτά», που αυξήθηκε κατά 5,6% και η 
επίπτωση της στο ΓΔΤΚ ήταν 1,05 εκατοστιαί
ες μονάδες. Από τα επί μέρους αγαθά και υπη
ρεσίες του δείκτη, τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν 
τα νωπά φρούτα και πατάτες που αυξήθηκαν 
αντίστοιχα κατά 28,3% και 60,2% με επίπτωση 
στο Γ ΔΤΚ 0,42 και 0,19 εκατοστιαίες μονάδες.

Ο πυρήνας του πληθωρισμού (ΔΤΚ χωρίς οπω
ροκηπευτικά και καύσιμα) αυξήθηκε τον Αύ
γουστο κατά 3,0% σε 12μηνη βάση, έναντι 
3,8% που ήταν η μεγαλύτερη τιμή τον Φεβρου

άριο. Οι τιμές των υπηρεσιών εκτός των δημό
σιων επιχειρήσεων παραμένουν σε υψηλά επί
πεδα. Ο σχετικός δείκτης των υπηρεσιών αυξή
θηκε τον Αύγουστο του 2003 κατά 4,0%, των 
υπηρεσιών εκτός δημόσιων επιχειρήσεων και 
κινητής τηλεφωνίας κατά 5,1% και των αγα
θών εκτός καυσίμων κατά 2,9%.

Πίνακας 1.8 Εξέλιξη πληθωρισμού 
στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη

(% 12μηνη μεταβολή)
Εναρμονισμένος ΔΤΚ

Ελλάδα Ευρωζώνη
Ιανουάριος 2002 4,8 2,6
Φεβρουάριος 3,8 2,5
Μάρτιος 4,4 2,5
Απρίλιος 4,1 2,3
Μάιος 3,8 2,0
Ιούνιος 3,6 1,9
Ιούλιος 3,6 2,0
Αύγουστος 3,8 2,1
Σεπτέμβριος 3,8 2,1
Οκτώβριος 3,9 2,3
Νοέμβριος 3,9 2,3
Δεκέμβριος 3,5 2,3
Ιανουάριος 2003 3,3 2,1
Φεβρουάριος 4,2 2,4
Μάρτιος 3,9 2,4
Απρίλιος 3,3 2,1
Μάιος 3,5 1,9
Ιούνιος 3,6 2,0
Ιούλιος 3,5 1,9
Αύγουστος 3,3 2,1

Πηγή: ΕΣΥΕ, EUROSTAT



Πίνακας 1.9 Εναρμονισμένος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 
(% ετήσιες μεταβολές)

2002 ________________  2003
α ’ τρ ίμη νο β' τρίμη νο Ιού λιο : Α ύ γου σ το:

Ε να ρ μονισμ ένος ΓΑΤΚ
Ελλάς 3,9 3,8 3,5 3,5 3,3
Ευρωζώνη 
Π υρήνας Εν.ΓΔ ΤΚ

2,3 2,3 2,0 1,9 2,1

Ελλάς 3,9 3,5 2,8 2,8 2,9
Ευρωζώνη 2,5 2,0 2,1 1,9 1,9

Πηγή: ΕΣΥΕ,EUROSTAT

Όσον αφορά στην εξέλιξη του πληθωρισμού 
στις χώρες μέλη της ΕΕ, τον Αύγουστο, τη με
γαλύτερη αύξηση τιμών είχε η Ιρλανδία με 
3,9%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα 3,3% 
και την Ισπανία 3,1%. Την καλύτερη επίδοση 
είχαν η Αυστρία με 0,9% και η Γερμανία με 
1,1%.

Οι εκτενείς έλεγχοι που γίνονται στην εγχώρια 
αγορά για την αντιμετώπιση της αισχροκέρ
δειας, αλλά και η ομαλοποίηση της διεθνούς 
αγοράς του πετρελαίου και το ανατιμημένο ευ
ρώ αποτελούν σημαντικούς αντιπληθωριστι- 
κούς παράγοντες. Έτσι, με βάση τη μέχρι τώρα 
εξέλιξη των τιμών εκτιμάται ότι θα υπάρξει συ
νέχιση της επιβράδυνσης του πληθωρισμού 
τους επόμενους μήνες του έτους, ιδιαίτερα στον 
πυρήνα του πληθωρισμού που καλύπτει το 84% 
του συνόλου των αγαθών και υπηρεσιών και 
που ήδη, η διαφορά του από το μέσο όρο της 
ευρωζώνης έχει περιοριστεί στη 1 εκατοστιαία 
μονάδα από 1,4 το 2002.

Πίνακας 1.10 Εξέλιξη πληθωρισμού στην ΕΕ 
(% 12μηνη μεταβολή Αυγούστου 2003)

Χ ώ ρα %

Βέλγιο 1,6
Δανία 1,5
Γ ερμανία 1.1
Ελλάδα 3,3
Ισπανία 3,1
Γαλλία 2,0
Ιρλανδία 3.9
Ιταλία 2,7
Λουξεμβούργο 2,3
Ολλανδία
Αυστρία 0,9
Πορτογαλία 2,9
Φινλανδία 1,9
Σουηδία 2,2
Ηνωμένο Βασίλειο 1,4
ΕΕ-15 2,0
Ευρωζώνη 2,1

Πηγή: EUROSTAT

Οι εξελίξεις στη γενική κυβέρνηση

Το 2003 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, περιορίστηκε στο 1,4% 
από 1,9% το 2000. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης στο σύνολο 
της Ευρωζώνης, έχει μετατραπεί σε ελλειμμα- 
τικό τα τελευταία χρόνια από πλεονασματικό 
που ήταν το 2000. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο 
της γενικής κυβέρνησης σημείωσε χειροτέρευ
ση κατά 3 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ στην Ευρωζώνη τα τελευταία τρία χρόνια, 
ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε βελτίωση του 
ελλείμματος κατά μισή εκατοστιαία μονάδα 
του ΑΕΠ.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, μετά την αναθεώρηση λόγω της με
θοδολογίας της Eurostat των στοιχείων του 
2001, σημειώνει σταθερή πτωτική πορεία. Το 
2003 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 101,7% 
έναντι 106,2% το 2000.

Νομισματικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Οι βασικές συνιστώσες της ελληνικής συμβο
λής στο M3 της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν 
διαφορετικές τάσεις το εννεάμηνο Ιανουαρίου- 
Σεπτεμβρίου 2003, το άθροισμά τους όμως αυ
ξήθηκε με αρκετά χαμηλότερους ρυθμούς από 
ό,τι το αντίστοιχο μέγεθος στη ζώνη του ευρώ. 
Η διαμόρφωση των επιτοκίων σε χαμηλό επί
πεδο οδήγησε σε ανακατανομή των αποταμιευ- 
τικών πόρων και στροφή των επενδυτών προς 
καταθέσεις με μεγαλύτερη διάρκεια αλλά και 
προς τις τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων διαθεσίμων. Αναλυτικότερα, ο ετή
σιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων οι οποί
ες, κατά τον ορισμό της ΕΚΤ περιλαμβάνονται 
στο M3, μετά τη σημαντική επιβράδυνση που 
παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος



έτους, στη συνέχεια επιταχύνθηκε σταδιακά 
και διαμορφώθηκε σε 10,4% το τρίτο τρίμηνο 
του 2003, από 9,2% το τελευταίο τρίμηνο του 
2002. Ο ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων 
ταμιευτηρίου και υπό προειδοποίηση έως τριών 
μηνών διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του εν- 
νεαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2003 σε 
αρκετά χαμηλά επίπεδα και περιορίστηκε σε 
1,4% το τρίτο τρίμηνο του 2003, από 9,7% το 
τέταρτο τρίμηνο του 2002. Η επιβράδυνση αυ
τή συνδέεται με την αναζήτηση από τους απο
ταμιευτές πιο αποδοτικών τοποθετήσεων, κα
θώς τα επιτόκια αυτής της κατηγορίας των κα- 
ταθέσεων, λόγω του υψηλού βαθμού ρευστότη
τας που διαθέτουν και των διαφόρων ευκολιών 
που προσφέρουν οι τράπεζες στους καταθέτες 
τους παραμένουν σε επίπεδο αρκετά χαμηλότε
ρο από τα επιτόκια των καταθέσεων προθεσμί
ας.

με την εκ νέου φορολόγηση των αποδόσεων 
των repos με συντελεστή 7% για τις συμφωνίες 
που συνάπτονται από τον Ιανουάριο του 2002. 
Τέλος, οι τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων διαθεσίμων αυξήθηκαν σημαντικά 
σε όλη την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2003. Το υπόλοιπό τους το τρίτο τρίμηνο του 
2003 ήταν κατά μέσον όρο 76,9% υψηλότερο 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη
γούμενου έτους, γεγονός που αντανακλά την 
προτίμηση των επενδυτών για ασφαλέστερες 
τοποθετήσεις σε περιόδους χρηματιστηριακής 
αβεβαιότητας, αλλά και τις συγκριτικά υψηλό
τερες αποδόσεις που προσέφεραν τα μερίδια 
αυτά.

Όσον αφορά τα επιτόκια καταθέσεων, αυτά 
μειώθηκαν περαιτέρω το εννεάμηνο Ιανουαρί- 
ου-Σεπτεμβρίου 2003, ακολουθώντας την πτω-

Πίνακας 1.11 Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας 
(% ετήσιες μεταβολές)

2002 2003 2004

1. Ιδιωτική κατανάλωση 2,8 3,1 3,2
2. Δημόσια κατανάλωση 5,1 0.5 1.0
3. Επενδύσεις 5,7 9,7 7,0
4. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -7,7 1,9 6,7
5. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -4,7 3,0 4,7
6. ΑΕΠ 3,8 4.0 4,2
7. Αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης 3.6 3,5 3,0
8. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές εκ. ευρώ 141.354 152.153 163.934
9. Πραγματικός μέσος μισθός 4.6 2,4 3,4
10.Ποσοστό ανεργίας 10.0 9,0 8,0
Πηγή: 2002 ΕΣΥΕ, Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών 

2003-04 Εκτιμήσεις και προβλέψεις
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Δ/νση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων 
Σταθερές τιμές 1995 (1 -6,9)

Αντίθετα με την εξέλιξη των καταθέσεων ταμι
ευτηρίου, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των κατα
θέσεων προθεσμίας έως δύο ετών σε όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, παρέμεινε 
σε υψηλά επίπεδα και επιταχύνθηκε σταδιακά 
σε 30,7% το τρίτο τρίμηνο του 2003, από 
10,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2002. Από τις 
υπόλοιπες βασικές συνιστώσες του Μ3, οι το
ποθετήσεις σε repos συνέχισαν και κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του τρέχο
ντος έτους να μειώνονται. Ο ρυθμός μείωσης 
τους διαμορφώθηκε σε 44,3% το τρίτο τρίμηνο 
του 2003, από 19% το τέταρτο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται

τική πορεία των επιτοκίων στην αγορά χρήμα
τος στη ζώνη του ευρώ. Τα μέσα επιτόκια κα
ταθέσεων διάρκειας μιας ημέρας και καταθέ
σεων ταμιευτηρίου μειώθηκαν την ίδια περίοδο 
κατά 0,2 και 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας και 
διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο σε 0,5% και 
0,8% αντίστοιχα. Λίγο μεγαλύτερη ήταν η μεί
ωση του επιτοκίου καταθέσεων προθεσμίας έως 
ενός έτους (κατά 0,5 της εκατοστιαίας μονά
δας) το οποίο όμως κινείται σε αρκετά υψηλό
τερο επίπεδο από εκείνο των καταθέσεων τα
μιευτηρίου (Σεπτέμβριος 2003: 2,3%).



Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν και στα επι
τόκια των τραπεζικών χορηγήσεων στην Ελλά
δα κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2003. Το μέσο επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων 
δανείων προς τις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 
0,6 της εκατοστιαίας μονάδας και διαμορφώ
θηκε το Σεπτέμβριο σε 6,6%. Η μείωση του 
επιτοκίου των μακροπρόθεσμων δανείων ήταν 
ελαφρά μεγαλύτερη (κατά 0,7 της εκατοστιαίας 
μονάδας) και το επιτόκιο της κατηγορίας αυτής 
περιορίστηκε το Σεπτέμβριο σε 6,1%. Πτωτικά 
κινήθηκαν και τα επιτόκια των δανείων προς τα 
νοικοκυριά. Το επιτόκιο των καταναλωτικών 
δανείων μειώθηκε κατά 0,3 της εκατοστιαίας 
μονάδας και διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο σε 
12,2% και το επιτόκιο των στεγαστικών δανεί
ων κυμαινόμενου επιτοκίου με διάρκεια πάνω 
από πέντε έτη περιορίστηκε το Σεπτέμβριο σε 
5,2% από 5,5% το Δεκέμβριο του 2002.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρη
ματοδότησης της ελληνικής οικονομίας παρου
σίασε σημαντική επιβράδυνση το εννιάμηνο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2003 και ο δωδεκά
μηνος ρυθμός ανόδου της περιορίστηκε σε 4% 
το τρίτο τρίμηνο του 2003, από 8,5% το Δε
κέμβριο του 2002 και 7,1% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2002. Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στη 
σημαντική μείωση της χρηματοδότησης προς 
τη γενική κυβέρνηση, ενώ αντίθετα η πιστωτι
κή επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τα νοι
κοκυριά παρουσίασε μικρή επιτάχυνση. Ανα
λυτικότερα, οι πιστώσεις προς τη γενική κυ
βέρνηση μειώθηκαν στο εννεάμηνο Ιανουαρί- 
ου-Σεπτεμβρίου 2003 κατά 17,2%, ενώ στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2002 είχαν μειωθεί μό
λις κατά 1,9%, με αποτέλεσμα ο δωδεκάμηνος 
ρυθμός μείωσής τους να διαμορφωθεί σε 15,3% 
το τρίτο τρίμηνο του 2003, έναντι 1,3% το Δε
κέμβριο του 2002 και 5,2% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2002. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο 
δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου των πιστώσεων 
προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δια
μορφώθηκε σε 18,4% το τρίτο τρίμηνο του 
2003, έναντι 16,9% το Δεκέμβριο του 2002 και 
18,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2002. Η εξέλιξη 
αυτή αντανακλά την επιτάχυνση της πιστωτικής 
επέκτασης προς τις επιχειρήσεις σε 13,2% το 
τΡίτο τρίμηνο του 2003, έναντι 9,6% το Δεκέμ
βριο του 2002 και 11,4% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2002. Αντίθετα, μικρή επιβράδυνση πα
ρουσίασε ο ρυθμός ανόδου των δανείων προς 
τα νοικοκυριά, ο οποίος διαμορφώθηκε σε

28,2% το τρίτο τρίμηνο του 2003, έναντι 32,2% 
το Δεκέμβριο του 2002 και 33,1% το τέταρτο 
τρίμηνο του 2002.

Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
τα οποία καλύπτουν το οκτάμηνο Ιανουάριου - 
Αυγούστου 2003, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 4.730 εκατ. 
ευρώ, έναντι 4.340 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
οκτάμηνο του 2002 (πίνακας 1.12). Σε σύγκρι
ση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2002, το ε
μπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων μειώθηκε 
και το πλεόνασμα του ισοζυγίου των υπηρε
σιών αυξήθηκε. Οι θετικές αυτές εξελίξεις α
ντισταθμίστηκαν από τη διεύρυνση των ελ
λειμμάτων του ισοζυγίου των εισοδημάτων και 
του ισοζυγίου των καυσίμων, καθώς και από 
τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγί
ου των μεταβιβάσεων, με αποτέλεσμα το έλ
λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
να εμφανίζεται αυξημένο κατά 390 εκατ. ευρώ 
έναντι εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του 
προηγούμενου έτους.

Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων περιο
ρίστηκε κατά 436 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο Ια
νουάριου - Αυγούστου του 2003, επειδή οι ει
σπράξεις από εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 218 
εκατ. ευρώ (3,6%) και παράλληλα οι πληρω
μές για εισαγωγές μειώθηκαν κατά 217 εκατ. 
ευρώ (-1,2%). Παρά την υποτονική εξωτερική 
ζήτηση, η εξαγωγική δραστηριότητα δείχνει 
σημεία ανάκαμψης, δεδομένου ότι αυξάνεται 
η διείσδυση συγκεκριμένων προϊόντων, π.χ. 
χημικών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 
στις διεθνείς αγορές. Αντίθετα, η δαπάνη για 
εισαγωγές εκτός καυσίμων εμφανίζεται μειω
μένη, παρά το σχετικά ταχύ ρυθμό αύξησης 
της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας 
και τα χαμηλά επιτόκια. Ταυτόχρονα όμως, οι 
καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων 
αυξήθηκαν κατά 466 εκατ. ευρώ. Η άνοδος 
των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυ
σίμων, οι οποίες στην εξεταζόμενη περίοδο 
αποτελούν το 18,2% του εμπορικού ελλείμ
ματος, αντανακλά κατά ένα μέρος την αυξη
μένη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά 
στην αρχή του τρέχοντος έτους λόγω της αβε
βαιότητας από τον πόλεμο στο Ιράκ η οποία 
δεν είχε ακόμη εξαλειφθεί.



Πίνακας 1.12 Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
(σε εκατ. ευρώ)

I α νουά ρ ιος-Α ύγουσ τος Α ύγουστος

2001 2002 2003 2001 2002 2003

I. Ισ οζύγιο  τρεχουσώ ν συ να λλα γώ ν (Ι.Α +Ι.Β +Ι.Γ +Ι.Α ) -4 .384,3 -4.339,8 -4.730,2 -26,3 570,6 1.046,3

Ι.Α Ε μ πορικό ισοζύγιο  ( Ι.Α . 1 - Ι.Α .2) -14.273,5 -14.654,1 -14.683,9 -1.665,7 -1 .574,3 -1.416,2
Εμπορικό ισοζύγιο χωρίς καύσιμα -12.219,4 -12.445,1 -12.009,4 -1.317,3 -1.242,3 -1.190,9
Εμπορικό ισοζύγιο καυσίμων -2.054,1 -2.209,0 -2.674,5 -348,4 -332,0 -225,3

Ι.Α.1 Ε ξα γω γές αγαθώ ν 7.849,7 6 .847,4 7 .205,0 912,3 847,0 807,9
Καύσιμα 1.279,1 761,8 901,2 78,7 96,4 117,5
Λοιπά αγαθά 6.570,7 6.085,6 6.303,8 833,6 750,6 690,4

Ι.Α.2 Ε ισα γω γές α γαθώ ν 22.123,3 21.501,4 21.888,9 2.578,0 2 .421,4 2.224,1
Καύσιμα 3.333,2 2.970,8 3.575,7 427,1 428,4 342,8
Λοιπά αγαθά 18.790,1 18.530,6 18.313,2 2.150,9 1.993,0 1.881,3

Ι.Β Ισ οζύ γιο  υ πη ρ εσ ιώ ν ( Ι.Β .1 - Ι.Β .2) 6.219,9 7 .571,2 8.077,1 1.276,1 2.032,0 2.155,4
Ι.Β.1 Ε ισπ ρά ξεις 14.881,5 14.443,9 14.279,5 2 .418.8 2 .939,8 2.929,4

Ταξιδιωτικό 7.238,6 7.199,1 6.675,6 1.526,0 2.134,4 2.070,4
Μεταφορές 6.144,3 5.691,6 6.122,0 720,9 657,3 677,5
Λοιπές υπηρεσίες 1.498,6 1.553,2 1.481,9 171,9 148,1 181,6

Ι.Β.2 Π ληρω μ ές 8 .661,6 6 .872,8 6.202,3 1.142,7 907,8 774.1
Ταξιδιωτικό 3.095,1 1.646,9 1.301,6 476,8 345,2 295,3
Μεταφορές 3.626,9 3.368,5 3.092,2 464,8 391,5 329,1
Λοιπές υπηρεσίες 1.939,6 1.857,4 1.808,6 201,2 171,1 149,7

Ι.Γ Ισ οζύγιο  εισοδη μά τω ν (Ι.Γ.1 - Ι.Γ .2) -1 .386,2 -1 .436,3 -1.946,1 -200,4 -194,1 -143,4
Ι.Γ.1 Ε ισπ ρά ξεις 1.466,9 1.108,7 1.076,1 149,4 117,3 86.7

Αμοιβές, μισθοί 406,5 364,9 229,3 48,8 35,1 25,7
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη 1.060,3 743,8 846,8 100,6 82,2 60,9

Ι.Γ.2 Π ληρω μ ές 2.853,1 2 .545,0 3.022,2 349,8 311,4 230,1
Αμοιβές, μισθοί 189,1 171,0 103,8 21,7 15,1 13,2
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη 2.664,0 2.373,9 2.918,5 328,1 296,3 216,8

Ι.Α Ισ οζύγιο  μετα βιβά σεω ν (Ι.Α.Ι - Ι.Δ .2) 5 .055,5 4 .179,4 3 .822,7 563,7 307,1 450,6
Ι.Δ.1 Ε ισπ ρά ξεις 6 .543,9 5 .811.0 5 .445,7 691,8 454,2 647,9

Γενική κυβέρνηση (κυρίως μεταβιβάσεις από ΕΕ) 4.482,8 4.322,9 3.827,8 192,4 235,8 440,5
Λοιποί τομείς (μεταναστευτικά εμβάσματα, κλπ) 2.061,1 1.488,0 1.617,8 499,5 218,5 207,5

Ι.Δ.2 Π ληρω μ ές 1.488,4 1.631,6 1.622,9 128.1 147,2 197,4
Γ ενική κυβέρνηση (κυρίως πληρωμές προς ΕΕ) 963,3 1.202,8 1.277,3 48,9 96,3 158,0
Λοιποί τομείς 525,1 428,8 345,6 79,2 50,9 39,4

II Ισ οζύ γιο  χρ η μ α τοοικον. συ ν/γώ ν (ΙΙ.Α +ΙΙ.Β + ΙΙ.Γ +ΙΙ.Δ ) 3 .117,5 5.485,2 5 .366,8 53,9 -8,3 -509.8

ΙΙ.Α Ά μ εσες επ ενδύσεις * 699,8 -365,1 -638,3 -47,0 -32,1 -58,5
Κατοίκων στο εξωτερικό -500,4 -369,6 -447,5 -38,9 -1,4 -31,1
Μη κατοίκων στην Ελλάδα 1.200,2 4,5 -190,8 -8,2 -30,6 -27,5

II. Β Ε π ενδύσεις χαρτοφ υλα κ ίου* 8.120,4 8 .340,2 11.312,2 5.876,5 2.284,5 791,8
Απαιτήσεις 131,7 -1.973,4 -5.580,8 -79,7 -263,2 -342,3
Υποχρεώσεις 7.988,8 10.313,7 16.893,0 5.956,2 2.547,8 1.134,1

II. Γ Λ οιπ ές επ ενδύσεις* -11.130,8 -900,0 -9.211,2 -5.526,5 -2 .193,7 -1.189,1
Απαιτήσεις -3.739,9 -6.752,9 -2.307,0 -2.569,1 367,0 1.329,3
Υποχρεώσεις -7.390,8 5.852,9 -6.904,1 -2.957,4 -2.560,7 -2.518.4

( Δάνεια γενικής κυβέρνησης ) (-2341,2) (-2523,0) (-1969,9) (-152,6) (-399,4) (-87,3)

II.Δ Μ ετα βολή  σ υνα λλα γμα τικ ώ ν δ ια θεσ ίμω ν ** 5.428,0 -1 .590,0 3 .904,0 -249,0 -67,0 -54,0

III Τ α κτοποιητέα  στοιχεία  (1+11+111=0) 1.266,8 -1 .145,4 -636,6 -27,6 -562,3 -536,5

Ύψος συναλλαγματικών διαθεσίμων (τέλος περιόδου) *** 7 .780,0 8 .861,0 5.110,0

( + ) καθαρή εισροή 
( - )  καθαρή εκροή

* * ( + ) μείωση
( - )  αύξηση

*** Από την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2001, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον ορισμό της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιλαμβάνουν μόνο το νομισματικό χρυσό, τη «συναλλαγματική θέση» στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα» και τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας σε ξένο νόμοσμα έναντι κατοίκων χωρών ε
κτός της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις 
απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ και τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
κεφάλαιο και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος



Την ίδια περίοδο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 506 εκατ. ευρώ. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο των κα
θαρών εισπράξεων από μεταφορικές υπηρεσίες 
μετά και την αύξηση των ναύλων στη διεθνή 
αγορά, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση 
των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υ
πηρεσίες. Η τελευταία έχει προκύψει ως αποτέ
λεσμα τόσο της υποτονικής οικονομικής δρα
στηριότητας στις χώρες προέλεύσης των τουρι
στών, όσο και της αβεβαιότητας που συνδεόταν 
με το Ιράκ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων 
διευρύνθηκε κατά 510 εκατ. ευρώ, κυρίως ε
πειδή αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για ε
πειδή αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τό
κους επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
οι οποίες συνδέονται με την ανάλογη αύξηση 
των τοποθετήσεων μη κατοίκων στους τίτλους 
αυτούς από την αρχή του 2003.

Τέλος, τον περιορισμό του πλεονάσματος του 
ισοζυγίου των μεταβιβάσεων κατά 357 εκατ. 
ευρώ, προκάλεσε η μείωση των μεταβιβάσεων 
από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρ
νησης. ΕΙ μείωση αυτή υπεραντιστάθμισε την 
αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων προς τους 
λοιπούς τομείς. Οι καθαρές μεταβιβάσεις (ει
σπράξεις μείον πληρωμές) προς τον τομέα της 
γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) στην 
περίοδο Ιανουάριου -  Αυγούστου 2003 μειώ
θηκαν σημαντικά σε 2.550 εκατ. ευρώ έναντι 
3.120 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2002. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε τους πρώ
τους μήνες του έτους, ενώ έχει ήδη αντιστραφεί 
από τον Ιούνιο, λόγω της αποπληρωμής των 
προγραμμάτων του Β’ ΚΠΣ και της επιτάχυν
σης του ρυθμού απορρόφησης των πόρων που 
αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων 
του Γ ΚΠΣ. Παράλληλα συνεχίζεται η ροή των 
εισπράξεων από το τμήμα Εγγυήσεων του Ευ
ρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολι
σμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Οσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών 
εναλλαγών, το άθροισμα των άμεσων επενδύ
σεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των 

οιπών επενδύσεων, παρουσίασε καθαρή 
εισροή ύψους 1.463 εκατ. ευρώ έναντι σημα- 
ντικής καθαρής εισροής ύψους 7.075 εκατ. ευ- 
Ρω την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις εμφανίζουν 
καθαρή εκροή 638 εκατ. ευρώ η οποία είναι 
αποτέλεσμα τόσο των επενδύσεων κατοίκων 
στο εξωτερικό όσο και της εκροής που παρου
σίασαν οι επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλά
δα.

Την ίδια περίοδο, η συνεχιζόμενη αγορά ελλη
νικών ομολόγων από ξένους επενδυτές αποτέ- 
λεσε, για άλλη μια φορά, τον κύριο λόγο της 
σημαντικής καθαρής εισροής για επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, ύψους 11.312 εκατ. ευρώ. Ε
πίσης, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι αγο
ρές ξένων ομολόγων από κατοίκους, κυρίως 
λόγω των τοποθετήσεων της Τράπεζας της Ελ
λάδος σε ομόλογα κρατών-μελών της ζώνης 
του ευρώ. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλά
δος, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του χαρ
τοφυλακίου της, μείωσε τις τοποθετήσεις της 
σε νομίσματα χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ 
καθώς και σε νομισματικό χρυσό, με αποτέλε
σμα αντίστοιχη μείωση των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων της.

Στην κατηγορία των “λοιπών” επενδύσεων, η 
σημαντική καθαρή εκροή κεφαλαίων ύψους 
9.211 εκατ. ευρώ οφείλεται τόσο στην αύξηση 
των απαιτήσεων κατοίκων στο εξωτερικό όσο 
και στη ταυτόχρονη μείωση των υποχρεώσεων 
τους. Η άνοδος των απαιτήσεων οφείλεται σχε
δόν αποκλειστικά στην αύξηση των τοποθετή
σεων των κατοίκων (κυρίως πιστωτικών ιδρυ
μάτων) σε καταθέσεις και repos ενώ, η μείωση 
των υποχρεώσεων, αντανακλά αποπληρωμές 
δανείων (ιδίως του τομέα της γενικής κυβέρνη
σης) καθώς και μείωση των τοποθετήσεων σε 
καταθέσεις και repos από μη κατοίκους.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας μειώ
θηκαν στο οκτάμηνο Ιανουάριου -  Αυγούστου 
του τρέχοντος έτους (λόγω της αναδιάρθρωσης 
του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδος 
που προαναφέρθηκε), με αποτέλεσμα να δια
μορφωθούν σε 5,1 δισεκ. ευρώ στο τέλος Αυ
γούστου 2003.

Οι προοπτικές το 2004

Το 2004, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας 
οικονομίας θα επιταχυνθεί στο 4,1% από 3,3% 
το 2003. Στην ευρωζώνη το ΑΕΠ προβλέπεται 
επίσης να αυξηθεί κατά 1,8% ενώ ταχύτερη 
άνοδος (3,8%) θα σημειωθεί στις υπό ένταξη



χώρες. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη προ- 
βλέπεται ότι θα παραμείνει στα επίπεδα του 
2,0% όσο και φέτος.

Στο εσωτερικό η αύξηση των αμοιβών στη Δη
μόσια Διοίκηση και στον ευρύτερο Δημόσιο 
τομέα (που θα εφαρμοστεί από 1.1.2004) και η 
διαπραγμάτευση της νέας διετούς εθνικής συλ
λογικής σύμβασης εργασίας στον ιδιωτικό το
μέα, θα εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνε
ση με υψηλές εισοδηματικές αυξήσεις. Επιπλέ
ον οι φορολογικές ελαφρύνσεις των φυσικών 
προσώπων και των επιχειρήσεων, που ισχύουν 
από το 2003, θα απελευθερώσουν σημαντικούς 
πόρους ενισχύοντας το ρυθμό ανάπτυξης.

Με βάση τα ανωτέρω ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να επιτα
χυνθεί στο 4,2% το 2004 από 4,0% το 2003. Οι 
επενδύσεις θα αποτελόσουν και για το 2004 το

βασικότερο παράγοντα της ανόδου του ΑΕΠ 
και προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,0%. Ιδιαί
τερα οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα εκτιμά- 
ται ότι θα αυξηθούν κατά 7,5%, ενώ οι επιχει
ρηματικές επενδύσεις κατά 9,5%. Η ταχεία ά
νοδος της κερδοφορίας των ελληνικών επιχει
ρήσεων σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της 
ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει 
στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων.

Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 3,2% 
(έναντι 3,1% το 2003) και οι εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών κατά 4,7%. Οι εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών θα σημειώσουν άνοδο 6,7% και 
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών θα περιοριστεί στο 5,1% του ΑΕΠ. Η 
απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 
1,7% και το ποσοστό ανεργίας να περιορισθεί 
ακόμη περαιτέρω στο 8,0%.

Πίνακας 1.13 Έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης (% μεταβολή)
(σε εκατ. ευρώ)

%Α 2003 % Δ 2004 % Δ 2005 %Λ 20«

1. Φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές 7,7% 21.769 7,7% 23.446 7,1% 25.110 6,7% 26

2. Φόροι στο εισόδημα και την περιουσία 4,3% 13.969 6,0% 14.807 5,2% 15.577 5,0% 16
3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 7,5% 21.274 7,7% 22.912 7,3% 24.585 7,2% 26

4. -εκ των οποίων, πραγματικές 7,9% 17.971 8,0% 19.408 7,4% 20.845 7,4% 21

5. Λοιπά τρέχοντα έσοδα -6,0% 5.399 -3,0% 5.237 1.5% 5.316 1,0% 5.
6. Σύνολο τρεχόντων εσόδων (1+2+3+5) 5,5% 62.412 6,4% 66.402 6,3% 70.588 6,1% 74.

7. Τελική καταναλωτική δαπάνη του κράτους (9+10) 4,5% 22.968 6,7% 24.507 5.6% 25.879 5,0% 21

8. -εκ των οποίων, αμοιβές εργαζομένων 4,8% 17.568 7,9% 18.955 5,0% 19.903 4,8% 20
9. Συλλογική καταναλωτική δαπάνη 4,2% 14.244 6,0% 15.099 4,5% 15.778 4,5% 10
10. Ατομική καταναλωτική δαπάνη 5,0% 8.724 7,8% 9.408 7,4% 10.101 5,8% 10
11. Κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός αυτών σε είδος 8,0% 25.048 9,5% 27.428 7,6% 29.513 7,4% 31.

12. Τόκοι (EDP) 9.278 9.677 1,0% 9.774 0.8% 9.

13. Επιδοτήσεις 2,0% 228 4,0% 238 1,0% 240 2,1%
14. Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 2,5% 1.888 8,0% 2.039 0,5% 2.050 0,5% 2

15. Σύνολο τρεχουσών δαπανών (9+10+11+12+13+14) 6,5% 59.411 7,5% 63.889 5,6% 67.456 5,3%
Ιό.Ακαθάριστη αποταμίευση (6-15) 3.001 2.514 3.133 3

17.Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις εισπραττόμενες 27,6% 4.108 29,0% 5.300 17,5% 6.229 11,7% 6·

18. Συνολικά έσοδα (6+17) 6,7% 66.520 7,8% 71.702 7,1% 76.817 6,5% 81.
19.Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 20,0% 6.408 7,0% 6.857 8,2% 7.419 7,0%
20. Λοιπές κεφαλαιακές δαπάνες 2.891 2.987 2.815 1

21.Σύνολο δαπανών(15+19+20) 7,3% 68.710 7,3% 73.732 5,4% 77.690 5,3% $1

22. Ισοζύγιο (->(18-21) -2.190 -2.030 -873
23. Ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης 154.815 161.556 166.402 170

24. Πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης (22+12) 7.088 7.647 8.901 ι

10. Ακαθ. εγχώριο προϊόν, τρεχ. τιμές, τιμές αγοράς 7,6% 152.153 7,7% 163.934 7,3% 175.947 6,9% 188
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών



Πίνακας 1.14 Έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)
(σε εκατ. ευρώ)

% 200.3 % 2004 % 2005 % 2006

1. Φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές 14,3% 21.769 14,3% 23.446 14,3% 25.110 14,2% 26.793
2. Φόροι στο εισόδημα και την περιουσία 9.2% 13.969 9,0% 14.807 8,9% 15.577 8,7% 16.356
3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 14,0% 21.274 14,0% 22.912 14,0% 24.585 14,0% 26.355
4. -εκ των οποίων, πραγματικές 11,8% 17.971 11,8% 19.408 11,8% 20.845 11,9% 22.387
5. Λοιπά τρέχοντα έσοδα 3,5% 5.399 3,2% 5.237 3,0% 5.316 2,9% 5.369

6. Σύνολο τρεχόντων εσόδων (1+2+3+5) 41,0% 62.412 40,5% 66.402 40,1% 70.588 39,8% 74.873
7. Τελική καταναλωτική δαπάνη του κράτους (9+10) 15,1% 22.968 14,9% 24.507 14,7% 25.879 14,4% 27.173
8. -εκ των οποίων, αμοιβές εργαςομένων 11,5% 17.568 11,6% 18.955 11,3% 19.903 11,1% 20.859
9. Συλλογική καταναλωτική δαπάνη 9,4% 14.244 9,2% 15.099 9,0% 15.778 8,8% 16.488
10. Ατομική καταναλωτική δαπάνη 5,7% 8.724 5,7% 9.408 5,7% 10.101 5,7% 10.685
11. Κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός αυτών σε είδος 16,5% 25.048 16,7% 27.428 16,8% 29.513 16,8% 31.697
12. Τόκοι (EDP) 6,1% 9.278 5,9% 9.677 5,6% 9.774 5,2% 9.852
13. Επιδοτήσεις 0,2% 228 0,1% 238 0,1% 240 0,1% 245
14. Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 1,2% 1.888 1,2% 2.039 1,2% 2.050 1,1% 2.060
15. Σύνολο τρεχουσών δαπανών (9+10+11 + 12+13+14) 39,0% 59.411 39,0% 63.889 38,3% 67.456 37,8% 71.027
Ιό.Ακαθάριστη αποταμίευση (6-15) 2,0% 3.001 1,5% 2.514 1,8% 3.133 2,0% 3.846
17.Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις εισπραττόμενες 2,7% 4.108 3,2% 5.300 3,5% 6.229 3,7% 6.960
18. Συνολικά έσοδα (6+17) 43,7% 66.520 43,7% 71.702 43,7% 76.817 43,5% 81.833
19.Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 4,2% 6.408 4,2% 6.857 4,2% 7.419 4,2% 7.938
20. Λοιπές κεφαλαιακές δαπάνες 1,9% 2.891 1,8% 2.987 1,6% 2.815 1,5% 2.822
21. Σύνολο δαπανών (15+19+20) 45,2% 68.710 45,0% 73.732 44,2% 77.690 43,5% 81.787
22. Ισοζύγιο (-)( 18-21) -1,4% -2.190 -1,2% -2.030 -0,5% -873 0,0% 46
23. Ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης 101,7% 154.815 98,5% 161.556 94,6% 166.402 90,5% 170.293
24. Πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης (22+12) 4,7% 7.088 4,7% 7.647 5,1% 8.901 5,3% 9.898

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ο πληθωρισμός το 2004 (αποπληθωριστής της 
ιδιωτικής κατανάλωσης) αναμένεται να επιβρα
δυνθεί στο 3,0%.

Για το έτος 2004 το έλλειμμα της γενικής κυ
βέρνησης θα περιοριστεί στο 1,2% του ΑΕΠ 
και θα υπάρξει σημαντική μείωση του λόγου 
χρέους προς ΑΕΠ κατά 3,2 εκατοστιαίες μονά
δες ώστε να διαμορφωθεί στο 98,5% του ΑΕΠ.

Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές 
(2005-2006)

Η οικονομική πολιτική μεσοπρόθεσμα είναι 
προσανατολισμένη στην επιτάχυνση της πραγ
ματικής σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας 
Κί,Λ τι1 διατήρηση της μακροοικονομικής στα
θερότητας που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρό- 
νια- Η ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους 
υπαγορεύει συνετή δημοσιονομική πολιτική και 
υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα.

Τη διετία 2005-2006, ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να διατηρη
θεί σε υψηλά επίπεδα, με κύριο προωθητικό 
παράγοντα τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύ
σεις. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης της παραγωγι
κότητας εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν την αντα
γωνιστικότητα και θα ενισχύσουν τις εξαγωγές 
της χώρας. Έτσι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2005 
προβλέπεται στο 4% και το 2006 στο 3,8%.

Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης τη διετία 
2005-2006 προβλέπεται να αυξηθούν ετησίως 
κατά 6,2%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των τρεχου- 
σών δαπανών, από 7,5% το 2004, εκτιμάται ότι 
θα υποχωρήσει στο 5,6% το 2005 και στο 5,3% 
το 2006. Η δαπάνη για επενδύσεις της γενικής 
κυβέρνησης θα αυξηθεί κατά 8,2% το 2005 και 
κατά 7% το 2006 (σε τρέχουσες τιμές). Οι κε
φαλαιακές μεταβιβάσεις που περιλαμβάνουν 
και τις εισροές από την ΕΕ, εκτιμάται ότι θα



διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και τη διετία 
2005-2006 (3,6% του ΑΕΠ).

Με βάσει τις προβλέψεις αυτές, το 2005 το έλ
λειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολο- 
γιστική βάση προβλέπεται να περιοριστεί στο 
0,5% του ΑΕΠ και το 2006 το ισοζύγιο θα είναι 
ισοσκελισμένο. Η βελτίωση αυτή του ισοζυγίου 
της Γενικής Κυβέρνησης σε συνδυασμό με την 
άνοδο του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 
5,3% του ΑΕΠ, καθώς και τον περιορισμό των 
λοιπών επιβαρυντικών παραγόντων του χρέους, 
θα συμβάλει στη μείωσή του και εκτιμάται ότι 
το 2006 θα ελαττωθεί στο 90,5% του ΑΕΠ από 
98,5% το 2004.
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ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

νές αυτό κλίμα τα βασικά μεγέθη του κρατικού 
προϋπολογισμού δεν θα αποκλίνουν σημαντικά 
από τους στόχους που αρχικά είχαν τεθεί.

Εκτέλεση κρατικού προϋπολο 
νισμού 2003

Μετά την επίτευξη του στόχου της δημοσιονο
μικής σύγκλισης, την ένταξη της χώρας μας 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και 
την επιτυχή εισαγωγή του νέου νομίσματος, 
βασική επιδίωξη και κατά το 2003 ήταν η δια
τήρηση των συνθηκών σταθερότητας της οικο
νομίας και η συνέχιση της δημοσιονομικής εξυ
γίανσης στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερό
τητας και Ανάπτυξης.

Έτσι το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι θα δια
μορφωθεί στο 4,1% έναντι 3,5% που είχε αρ
χικά προβλεφθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 
αυξημένες δαπάνες για την ολοκλήρωση των 
ολυμπιακών έργων και τις δαπάνες αντιμετώπι
σης των φυσικών καταστροφών.

Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης από 
-0,9%, που είχε προβλεφθεί, εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στο -1,4% του ΑΕΠ.

1.1 Τακτικός προϋπολογισμός

Έσοδα

Το 2003 διατηρήθηκαν οι υψηλοί ρυθμοί ανά
πτυξης με την ενίσχυση των δαπανών επενδυτι
κού χαρακτήρα (δημιουργία υποδομών, ολο
κλήρωση έργων για την ολυμπιακή προετοιμα
σία) και αυξήθηκε η απασχόληση.

Παράλληλα μέσω του προϋπολογισμού εξα- 
σφαλίσθηκε:

>■* η χρηματοδότηση της αναμόρφωσης του 
ασφαλιστικού συστήματος,

^  η ενίσχυση των δαπανών κυρίως για την 
παιδεία, υγεία και πρόνοια,

η κάλυψη των δαπανών που προκλήθηκαν 
από φυσικές καταστροφές (έντονα καιρικά 
φαινόμενα, σεισμοί κ.λπ.),

* η συνέχιση της προσπάθειας για βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημόσιας 
διοίκησης,

* 4 ενδυνάμωση του μηχανισμού για τον πε
ριορισμό της φοροδιαφυγής, η βελτίωση και 
η απλοποίηση του φορολογικού συστήμα
τος, καθώς και η περαιτέρω ηλεκτρονική υ
ποβοήθηση επιχειρήσεων, πολιτών και φο
ρολογικών αρχών.

Το δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, 
Υ® και του πολέμου στο Ιράκ επηρέασε και 

την οικ°νομία της χώρας μας. Παρά το δυσμε

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2003 εκτιμάται ότι θα διαμορ
φωθούν στα 41.050 εκατ. ευρώ (πίνακας 2.3), 
επιτυγχάνοντας το στόχο του προϋπολογισμού 
και παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% συγκριτικά 
με τα έσοδα του 2002.

Οι βασικότεροι παράγοντες που συμβάλουν 
στην ικανοποιητική εξέλιξη των εσόδων το 
2003, είναι αφενός ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος είναι υψη
λότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης και αφετέρου ο εκσυγχρονισμός των υ
πηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οι
κονομικών που είχε ως αποτέλεσμα τον περιο
ρισμό της φοροδιαφυγής.

Άμεσοι φόροι

Τα συνολικά έσοδα από την άμεση φορολογία 
υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 15.457 εκατ. 
ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% συγκριτικά 
με τα αντίστοιχα έσοδα του 2002.

Τα έσοδα που προέρχονται από παρελθόντα 
οικονομικά έτη (ΠΟΕ) παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
θετική πορεία, αφού προϋπολογίστηκε ότι θα 
εισπραχθούν 1.475 εκατ. ευρώ και εκτιμάται 
ότι θα εισπραχθούν 280 εκατ. ευρώ επιπλέον. Ο 
κύριος όγκος των εσόδων αυτών προέρχεται 
από τις ρυθμίσεις συνάφειας και περαίωσης 
αλλά και από τους εντατικούς φορολογικούς 
ελέγχους.



Πίνακας 2.1 Κρατικός προϋπολογισμός 
σε ταμειακή βάση 

(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 Μ εταβολή %

Π ραγμ /σεις ΓΙροΰπ/σμός Ε κ τιμή σεις
πραγμ /σεω ν Π ροβλέψ εις 2003/2002 2004/2003

(«) (Ρ) (Ύ) (δ) (γ)/(«) (δ)/(γ)

Τ α κτικ ός Π ρ οϋπ ολογισμ ός (ΤΠ )
1. Κ αθαρά έσοδα  ΤΠ  (α+β-γ) 37.081 38.900 39.000 41 .420 5,2 6,2

α. Έσοδα 38.579 40.750 40.750 43.220 5,6 6,1
β Ειδικά έσοδα (μη επαναλαμβανόμενα) 469 300 300 400
γ. Επιστροφές φόρων 1.967 2.150 2.050 2.200 4,2 7,3

2. Δ α π ά νες ΤΠ  (α+β) 37.431 39.385 39 .810 42 .550 6,4 6,9

α. Τόκοι 9.134 9.400 9.350 9.750 2,4 4,3
β. Πρωτογενείς δαπάνες 28.297 29.986 30.460 32.800 7,6 7,7

3. Έ λλειμ μ α  ΤΠ (1-2) -350 -485 -810 -1.130

Π ρόγραμμα Δ ημ όσιω ν Ε πενδύσεω ν (Π Δ Ε )
4. Έ σ οδ α  (α+β) 2.557 4.100 3.205 4.120 25,3 28,5

α. Εισροές ΕΕ 2.543 4.000 2.845 4.020 11,9 41,3
β. Λοιπά 14 100 360 100

5. Δ α π ά νες (α+β+γ) 7.014 8.918 8.600 9.250 22,6 7,6
α. Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ 3.883 5.770 4.620 5.300 19,0 14,7
β. Εθνικό ΠΔΕ και ολυμπιακά έργα 3.131 3.148 3.740 3.950 19,4 5,6
γ. Έκτακτες δαπάνες για φυσικές καταστροφές κ.λπ. 240

6. Έ λλειμ μ α  Π ΔΕ (4-5) -4.457 -4.818 -5.395 -5.130

7. Έ λλειμ μ α  Κ εντρ ικ ής Κ υβέρνησης (3+6) -4.807 -5.303 -6.205 -6.260
(% του ΑΕΠ) -3,4 -3,5 -4,1 -3,8

Π ρω τογενές π λεόνα σμ α  (7-2α) 4.327 4.097 3.145 3.490
(% του ΑΕΠ) 3,1 2,7 2,1 2,1

Α ΕΠ  (τρέχουσες τιμές) 141.354 150.091 152.153 163.934 7,6 7,7

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 2.2 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του European System Accounts (ESA 1995)

(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004
Π ραγμ /σεις Ε κ τιμή σεις Π ροϋπολογισμός

α. Έ λλειμ μ α  κ εντρικ ής κυβέρνη ση ς -4.807 -6.205 -6.260

β. Α υξή σεις μετοχικώ ν κεφ αλαίω ν 131 180 180

γ. Ε θ νικ ολογιστικ ές δ ια φ ορές -684 27 -345

δ. Χ ρ η μα τοδότηση  στην κοινω νική  ασφ άλιση -2.053 -1.910 -1.910

ε. Α π οτελέσμα τα  O T A , Ο Κ Α  κα ι λοιπ ώ ν φορέω ν 5.750 5.718 6.305

στ. Ισοζύγιο  Γ ενικής Κ υβέρνηση ς (α+ β+ γ+δ+ ε) -1.663 -2.190 -2.030

% του ΑΕΠ -1,2 -1,4 -1,2

ΑΕΠ 141.354 152.153 163.934

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και ΓΓ ΕΣΥΕ



Πίνακας 2.3 Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 
(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 Α ιαφορά  
% 2003  

Ε κτ. προϋπ

Μ ετα βολή  %
Π ραγμ /σεις Π ρ οϋπ /σμ ός

Ε κ τιμή σεις
π ραγμ /σεω ν Π ρ οβλέψ εις

2003/02 2004/03

I. Α μ εσ ο ι φ όροι 14.813 15.510 15.457 16.385 -0,3 4 ,3 6,0

Φ όροι εισοδή ματος 11.685 12.505 Γ  2. 13.105 -2,8 4 ,0 7,8

Φυσικών προσώπων και ειδικών κατηγοριών 7.494 8.000 7.791 8.395 -2,6 4,0 7,8
Νομικών προσώπων 4.191 4.505 4.363 4.710 -3,2 4,1 8,0

Φ όρ οι στην περιουσία 542 480 456 485 -5,0 -15,9 6,4

Ά μεσοι φ όροι Π Ο Ε 1.610 1.475 1.755 1.610 19,0 9,0 -8,3

Λ οιπ ο ί ά μ εσοι φόροι 976 1.050 1.092 1.185 4,0 11,9 8,5

II. Έ μ μ εσ ο ι φόροι 20.989 22 .035 22.608 24.341 2,6 7,7 7,7

Φ όροι συνα λλαγώ ν 13.428 14.270 14.746 16.246 3,3 9,8 10,2

ΦΠΑ 11.986 12.755 13.280 14.659 4,1 10,8 10,4
πετρελαιοειδών 975 1.090 1.090 1.164 0,0 11,8 6,8
καπνού 508 555 541 580 -2,5 6,5 7,2
λοιπών 10.503 11.110 11.649 12.915 4,9 10,9 10,9

Λοιποί φόροι συναλλαγών 1.442 1.515 1.466 1.587 -3,2 1,7 8,3
(μεταβίβαση κεφαλαίων) (735) (870) (793) (863) (-8,9) (7,9) (8,8)
(χαρτόσημο) (618) (565) (590) (634) (4.4) (-4,5) (7,5)

Φ όρ οι κ ατα νάλω ση ς 6.502 6.925 6.884 7.269 -0,6 5,9 5,6

ΦΚΕ 221 255 245 268 -3,9 10,9 9,4
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 700 740 810 827 9,5 15,7 2,1
ΕΦΚ καυσίμων 2.319 2.460 2.437 2.533 -0,9 5,1 3,9
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) 2.395 2.650 2.563 2.755 -3,3 7,0 7,5
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 630 555 567 604 2,2 -10,0 6,5
Λοιποί φόροι κατανάλωσης 237 265 262 282 -1,1 10,5 7,6

Έ μ μ εσ ο ι φ όροι Π Ο Ε 707 470 581 420 23,6 -17,8 -27,7

Λ οιποί έμμεσοι 352 370 397 406 7,3 12,8 2.3

(για ΕΕ) (197) (220) (227) (230) (3,2) (15,2) (1,3)

Σ ύνολο φορολογικ ιόν εσόδ ω ν (Ι+ΙΙ) 35.802 37.545 38.065 40.726 1,4 6,3 7,0

III. Α πολήψ εις από ΕΕ 230 181 187 211 3,3 -18,7 12,8

IV . Λ οιπά  μη φ ορ ολογικ ά  έσοδα 3.016 3.324 2.798 2.683 -15,8 -7,2 -4,1

Σ ύνολο μη φ ορ ολογικ ώ ν εσόδω ν (ΙΙΙ+ΐν) 3.246 3.505 2.985 2.894 -14,8 -8,0 -3,0

Γενικό σύνολο  εσόδω ν 39.048 41 .050 41.050 43.620 0,0 5,1 6,3

Ε π ισ τροφ ές εσόδω ν 1.967 2.150 2.050 2.200 -4,7 4,2 7,3

Κ αθαρά έσοδα 37.081 38.900 39.000 41.420 0,3 5,2 6,2



Πίνακας 2.4 Εξέλιξη και σύνθεση των εσόδων του ΤΠ 1994-2003
(σε εκατ. ευρώ)

Έ τος
Α μεσοι
φόροι

Έ μ μ εσ οι
φ όροι

Σ ύνολο
φ ορολογίας

Έ σ οδ α  
α πό ΕΕ

Λ οιπά
έσοδα

Σ ύνολο
εσόδω ν

1994 5.204 10.158 15.362 416 1.424 17.202
1995 6.259 11.254 17.513 252 1.979 19.744
1996 6.797 12.619 19.416 259 1.996 21.671
1997 8.121 14.186 22.307 131 2.412 24.850
1998 10.540 15.402 25.942 100 1.833 27.875
1999 11.866 17.179 29.045 136 1.906 31.087
2000 13.682 18.620 32.302 134 1.820 34.256
2001 13.585 19.498 33.083 113 3.377 36.573
2002 14.813 20.989 35.802 230 3.016 39.048
2003* 15.457 22.608 38.065 187 2.798 41.050

Συμμετοχή ανά κατηγορία (%)
1994 30,3 59,1 89,3 2,4 8,3 100,0
1995 31,7 57,0 88,7 1,3 10,0 100,0
1996 31,4 58,2 89,6 1,2 9,2 100,0
1997 32,7 57,1 89,8 0,5 9,7 100,0
1998 37.8 55,3 93,1 0,4 6,6 100,0
1999 38,2 55,3 93,4 0,4 6,1 100,0
2000 39,9 54,4 94,3 0,4 5,3 100,0
2001 37,1 53,3 90,5 0,3 9,2 100,0
2002 37,9 53,8 91,7 0,6 7,7 100.0
2003* 37,7 55,1 92,7 0,5 6,8 100,0

Ποσοστό του ΑΕΠ (%)
1994 7,3 14,2 21,5 0,6 2,0 24,1
1995 7,8 14,1 21,9 0,3 2,5 24,7
1996 7,7 14,4 22,1 0,3 2,3 24,7
1997 8,4 14,6 22,9 0,1 2,5 25,6
1998 10,0 14,6 24,5 0,1 1,7 26,4
1999 10,5 15,2 25,7 0,1 1,7 27,5
2000 11,2 15,3 26,6 0,1 1,5 28,2
2001 10,4 14,9 25,2 0,1 2,6 27,9
2002 10,5 14,8 25,3 0,2 2,1 27,6
2003* 10,2 14,9 25,0 0,1 1,8 27,0

* Εκτίμηση

Διάγραμμα 2.1 Σύνθεση εσόδων ΤΠ
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Πίνακας 2.5 Σύνθεση φορολογικών εσόδων κατά κατηγορία (%)

Έτος Αμεσοι
φόροι

Έμμεσοι
φόροι

Σύνολο
φορολογίας

1994 33,9 66,1 100,0
1995 35,7 64,3 100,0
1996 35,0 65,0 100,0
1997 36,4 63,6 100,0
1998 40,6 59,4 100,0
1999 40,9 59,1 100,0
2000 42,4 57,6 100,0
2001 41,1 58,9 100,0
2002 41,4 58,6 100,0
2003* 40,6 59,4 100,0

* Εκτίμηση

Διάγραμμα 2.2 Λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων

* Εκτίμηση

Πίνακας 2.6 Σχέση ρυθμού αύξησης ΑΕΠ και 
ΦΠΑ για την περίοδο 1995-2003

Έ τ ο ς
Αύξηση του 
ονομαστικού

ΑΕΠ (%)
(I)

Μεταβολή 
εσόδων 

ΦΠΑ (%) 
(II)

Τάση μεταβο
λής (buoyancy) 

ΦΠΑ 
(Ι1)/(Ι)

1995 12,1 12,5 1,04

1996 9,9 11,4 1,15
1997 10,7 13,7 1,28

1998 8,8 11,2 1,28
1999 6,7 9,7 1,44

2000 7,7 14,9 1,92
2001 7,7 6,6 0,85

2002 7,9 11,7 1,48
2003 7,6 10,8 1,41

Διάγραμμα 2.3 Τάση μεταβολής (buoyancy) 
ΦΠΑ

Εκτίμηση



Έμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους εκτιμάται 
ότι θα ανέλθουν στα 22.608 εκατ. ευρώ (αύξη
ση 7,7%).
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) παρου
σιάζει θετική πορεία και εκτιμάται ότι θα δια
μορφωθεί στα 13.280 εκατ. ευρώ, αυξημένος 
κατά 10,8% συγκριτικά με το 2002.
Επίσης αυξημένες έναντι των προβλέψεων ε- 
κτιμώνται και οι εισπράξεις από έμμεσους φό
ρους ΠΟΕ.

Μη φορολογικά έσοδα

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού από 
μη φορολογικές πηγές, εκτιμάται ότι θα είναι 
μειωμένα έναντι του 2002 κατά 261 εκατ. ευ
ρώ, κυρίως λόγω μειωμένης απόδοσης των 
κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του ΤΠ (πλην χρεολυσί
ων) εκτιμάται ότι θα υπερβούν τις αρχικές προ
βλέψεις κατά 424 εκατ. ευρώ (πίνακας 2.7), ως 
αποτέλεσμα των υπερβάσεων κατά 474 εκατ. 
ευρώ των πρωτογενών δαπανών και των εξοι
κονομήσεων κατά 50 εκατ. ευρώ που θα προ
κόψουν από τις πληρωμές για τόκους. Έτσι, οι 
πρωτογενείς δαπάνες θα διαμορφωθούν στο 
ποσό των 30.460 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες για 
τόκους στα 9.350 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορίες

Δαπάνες για αποδοχές προσωπικού

Οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού εκτιμά- 
ται ότι θα διαμορφωθούν στα 15.236 εκατ. ευ
ρώ, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις κατά 
106 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πρόσληψης 
αυξημένου αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτι
κών κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 
2002-2003 και της πρόσληψης προσωπικού για 
τη στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων και των 
σωμάτων ασφαλείας (μόνιμοι οπλίτες κ.λπ.).

Ασφάλιση, περίθαλψη

Η υπέρβαση κατά 134 εκατ. ευρώ θα προέλθει 
κυρίως από τις δαπάνες για την υγειονομική 
περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, 
(104 εκατ. ευρώ) και τις δαπάνες ενίσχυσης 
των ασφαλιστικών φορέων (31 εκατ. ευρώ).

Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα δια
μορφωθούν στο ποσό των 6.144 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας σε επιμέρους κατηγορίες δια
φοροποιήσεις (εξοικονομήσεις και υπερβάσεις) 
που ως αποτέλεσμα έχουν τη διαμόρφωση συ
νολικής υπέρβασης μόνο κατά 47 εκατ. ευρώ, 
έναντι των πιστώσεων που είχαν προϋπολογι- 
σθεί.

Οι επιπλέον δαπάνες αφορούν κυρίως:

> αυξημένες αποδόσεις στην ΕΕ κατά 50 εκατ. 
ευρώ,

> καταναλωτικές δαπάνες που προέκυψαν κα
τά τη διάρκεια του έτους και χρηματοδοτού
νται από ειδικά έσοδα (ΤΕΑΑ, κοινοτικά 
προγράμματα κ.λπ.),

> διάφορες δαπάνες από την ανάληψη της 
προεδρίας της ΕΕ.

Αποδιδόμενοι πόροι

Οι αποδιδόμενοι πόροι θα διαμορφωθούν στα 
3.385 εκατ. ευρώ, έναντι 3.199 εκατ. ευρώ που 
είχαν εγγραφεί ως πρόβλεψη. Το μεγαλύτερο 
μέρος του επιπλέον ποσού θα αποδοθεί στους 
OTA α’ και β’ βαθμού και στην ΚΕΑ.

Τόκοι

Οι πληρωμές για τόκους θα διαμορφωθούν στο 
ποσό των 9.350 εκατ. ευρώ, θα υπολειφθούν 
δηλαδή των πιστώσεων κατά 50 εκατ. ευρώ. 
Έτσι, οι πληρωμές αυτές ως ποσοστό του ΑΕΠ 
θα φτάσουν στο 6,1%, έναντι 6,6% του έτους 
2002.



Πίνακας 2.7 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορίες
(σε εκατ. ευρώ)

Κ ατηγορία  δα πά νη ς
2002 2003 2004 Μ ετα βολή  %

Π ραγμ /σεις Π ροϋπ/σμ ός Ε κ τιμή σεις
πρα γρ /σεω ν

Π ροβλέ
ψ εις 2003/02 2004/03

Α . Α Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ  (1+2+ 3) 14.533 15.130 15.236 16.404 4.8 7,7

1. Κεντρικής διοίκησης 12.276 12.718 12.828 13.731 4,5 7,0
Μισθοί 8.642 9.077 9.147 9.854 5,8 7,7
Συντάξεις 3.332 3.441 3.441 3.640 3,3 5,8
Λοιπές παροχές 272 200 221 237 -18,8 7,2
ANY* 30 20

2. Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, νπδδ 2.257 2.386 2.408 2.573 6,7 6.9
Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.707 1.806 1.827 1.986 7,0 8,7
Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 254 258 273 275 7,3 0,7
Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλ. ιδρυμάτων 97 111 115 115 18,2 0,0
Ιδρυμάτων πρόνοιας 9 10 10 11 5,2 6,8
Κλήρου και νπδδ 
ANY*

189 201 183 187 -3,0 2,2

3. Ν έες π ρ οσλήψ εις 25 100
Β. Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η  ΚΑΙ Π Ε Ρ ΙΘ Α Λ Ψ Η  (4+5) 4.747 5 .560 5.694 6.223 20,0 9,3
4. Δαπάνες περίθαλψης 820 759 863 779 5,2 -9,7
5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 3.927 4.800 4.831 5.444 23,0 12,7

ΟΓΑ 2.076 2.219 2.230 2.600 7,4 16,6
Επιχορήγηση 1.676 1.800 1.800 2.160 7.4 20.0
Επιδόματα πολυτέκνων 400 419 430 440 7,5 2 3

ΙΚΑ 745 1.373 1.373 1.450 84,2 5,6
ΝΑΤ 470 515 515 540 9,7 4,9
ΤΕΒΕ 144 151 151 157 5,2 4,0
ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 388 448 448 588 15,3 31,3
Κοινωνική χρηματοδότηση λοιπών φορέων 42 42 42 52 23,8
Επιχορηγήσεις άλλων ταμείων 41 52 52 57 25,9 10,3
A N Y * 20 20

Γ. Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ε Σ  ΚΑΙ Α Λ Λ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ
5.967 6.097 6.144 6 .573 3,0 7,0(6+7+8+91

6. Ε π ιχορ η γή σεις φ ορέω ν 1.685 1.696 1.714 1.897 1,7 10,7
Συγκοινωνιακοί φορείς 175 178 178 183 1.9 2,5
Λοιπές επιχορηγήσεις 1.510 1.518 1.536 1.714 1,7 11,6

7. Κ α τα να λω τικ ές δ α π ά νες 2.329 2.155 2.268 2.205 -2,6 -2.8
Μετακινήσεις 303 273 252 259 -16,9 2,7
Λειτουργικές 860 738 804 809 -6,4 0,6
Προμήθειες 792 844 804 803 1,5 -0,1
Διάφορες άλλες δαπάνες 373 301 407 334 9,1 -18,0

8. Α ντικριξόμενες δ απάνες 1.883 2.012 2.061 2.204 9,5 6,9
Αποδόσεις στην ΕΕ 1.426 1.500 1.550 1.650 8,7 6,5
Επιδοτήσεις γεωργίας 457 512 511 554 11,8 8,3

9. Υ πό κατανομή 70 234 101 267 44,6 163,4
Νέα προγράμματα 116 5 102
Δαπάνες ολυμπιακής προετοιμασίας 70 88 96 140 36,9 45,8
Έκτακτες δαπάνες 30 25

Δ. Α Π Ο Δ ΙΔ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Π Ο ΡΟ Ι 3.051 3 .199 3.385 3.600 11.0 6,3
I. Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο Γ Ε Ν Ω Ν  Δ Α Π Α Ν Ω Ν  ΤΠ

28.297 29.986 30 .460 32 .800 7,6 7,7(Α +Β+Γ+Α )

II. Τ Ο Κ Ο Ι 9.134 9.400 9.350 9.750 2.4 4,3
III. Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Δ Α Π Α Ν Ω Ν  ΤΠ  Π ΑΗΝ

37.431 39 .385 39 .810 42 .550 6,4 6,9Χ Ρ Ε Ο Λ Υ Σ ΙΩ Ν  (Ι+ΙΙ)
10. Χ ρεολύσια 20.860 21.626 22 .338 19.844 7,1 -11,2

εκ των οποίων ΕΔ 425 304 804 557 89.0 -30.7
εκ των οποίων ΟΣΚ, ΔΕΠΛΝΟΜ 65 60 62 64 -4.6 3.2

11. Π ροκ α τα βολές γ ια  εξοπ λιστικ ά  π ρ ογρ ά μ μα τα 151 181 201 19,9 11,0
* ANY = Ανάληψη Νέων Υποχρεώσεων

Δ εν π ερ ιλα μ β ά νο ντα ι:
1. Δ α π ά ν ες  μ ε  ε ιδ ικ έ ς  ε κ δ ό σ ε ις  ο μ ο λ ό γ ω ν 2 .0 4 3 1.960 1.331

- ΙΚ Α 1.467 1 .550 891
-Ο Γ Α 4 1 4 4 1 0 4 4 0
- Λ ο γα ρ ια σ μ ό ς  Δ ΙΒ Ε Ε Τ 160
- Δ ια φ ο ρ ές  σ υ ν τά ξ εω ν  β ο υ λ ευ τώ ν-δ ικ α σ τικ ώ ν 1
- Κ α τα β ο λή  σ τη ν  E T E  ο φ ε ιλ ώ ν  δ ικ α ιο ύ χω ν  σ τεγα σ τικ ώ ν 1

δ α ν ε ίω ν  ερ γα τ ικ ή ς  κ α το ικ ία ς
2. Ε ξ ο φ λ ή σ ε ις  έ ν τ ο κ ω ν  γ ρ α μ μ α τ ίω ν  ιδ ιω τ ικ ο ύ  το μ έα 1.303 2 .179 1.500
3. Δ α π ά ν ες  π ο υ  α ν τ ικ μ ίζ ο ν τ α ι  μ ε  ισ ό π ο σ α  έσ ο δ α 3 4 3 1.038 1.360

-Ν Α Τ Ο 67 100 100
- Α ντιπ α ρ ο χή  έν α ντ ι π α ρ α χώ ρ η σ η ς  π ερ ιο υ σ ία ς  (Δ Ε Η ) 2 7 6 288 30 0
- Τ α κ το π ο ίη σ η  επ ισ τρ ο φ ώ ν  φ ό ρ ω ν  και δ α σ μ ώ ν  π α ρ ελ θ ό ν τω ν 650 9 6 0



1.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ
σεων (ΠΔΕ)

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτε
λεί σημαντικό εργαλείο οικονομικής και κοινω
νικής πολιτικής για τη χώρα μας, συμβάλλο
ντας αποφασιστικά στην προώθηση της ανά
πτυξης της ελληνικής οικονομίας. Βασικοί συ
ντελεστές στη λειτουργία αυτή είναι κυρίως τα 
μεγάλα έργα υποδομής που δημιουργούν νέα 
δεδομένα και επηρεάζουν θετικά τις παραγωγι
κές δυνατότητες της χώρας.

Η υλοποίηση του Τ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στή
ριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των 
έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Συνοχής, μέσω του ΠΔΕ, εξασφαλίζει τις κα
τάλληλες προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της 
οικονομικής ανάπτυξης, τον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών της χώρας και την περιφερειακή 
σύγκλιση. Η αξιοποίηση των πόρων από τα

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ επιτρέπει στη χώ
ρα να προσεγγίσει με ταχείς ρυθμούς τις οικο
νομίες και το βιοτικό επίπεδο των άλλων χω
ρών της ΕΕ.

Με τη συνδρομή των δράσεων που συγχρημα- 
τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΠΔΕ συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάρ
θρωση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
στην αύξηση της απασχόλησης.

Στον πίνακα 2.8 παρουσιάζεται η διαχρονική 
εξέλιξη του ΠΔΕ (εθνικό και συγχρηματοδο- 
τούμενο τμήμα) από το 1993 έως το 2004 και 
το ποσοστό συμμετοχής του στο ΑΕΠ.

Η θετική συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομία της 
χώρας καθίσταται περισσότερο εμφανής αν λη- 
φθεί υπόψη το γεγονός ότι, συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Πίνακας 2.8 Διαχρονική εξέλιξη ΠΔΕ (1993-2004) 
(σε εκατ. ευρώ)

Έτη
ΠΔΕ Μεταβολή % 

σε σχέση με προηγού
μενο έτος

Ως % 
του ΑΕΠΛοιπό

Εθνικοί πόροι
ΣυγχρηματοδοτοόμΕΝΌ Σύνολο

1993 676 1.462 2.137 3,4
1994 927 1.442 2.369 10,9 3,3
1995 1.469 1.553 3.022 27,6 3,8
1996 1.147 2.067 3.214 6,4 3,7
1997 1.602 3.167 4.769 48,4 4,9
1998 1.497 4.012 5.509 15,5 5,2
1999 1.863 4.740 6.603 19,9 5,9
2000 2.109 5.312 7.421 12,4 6,1
2001 2.590 5.252 7.842 5,7 6,0
2002 3.131 3.883 7.014 9,1 5,0
2003 3.980 4.620 8.600 22,6 5,7
2004 3.950 5.300 9.250 7,6 5,7

Πηγή: ΠΔΕ, ΓΔΟΠ

Πίνακας 2.9 Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 
στο δημόσιο τομέα 

(% του ΑΕΠ)

'Ετη Ελλάδα 15 χώρες ΕΕ
1995 3,2 2,6
1996 3,2 2,5
1997 3,4 2,2
1998 3,6 2,3
1999 3,5 2,3
2000 4,1 2,3
2001 4,0 2,3
2002 3,8 2,2
2003 4,2 2,3
2004 4,2 2,4

Πηγή: Eurostat



ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για ακαθάρι
στες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του Δημο
σίου στην Ελλάδα, χωρίς τις κεφαλαιακές με
ταβιβάσεις, κυμαίνεται μεταξύ 3,2% και 4,2% 
την περίοδο 1995-2003, έναντι ποσοστού μετα
ξύ 2,3% και 2,6% του μέσου όρου των 15 χω
ρών της ΕΕ την ίδια περίοδο (πίνακας 2.9).

Ειδικά Προγράμματα ΠΔΕ

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στο συνολι
κό ΠΔΕ των έργων που συγχρηματοδοτούνται 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία είναι 
σαφώς μεγαλύτερη από τη συμμετοχή των έρ
γων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνι
κούς πόρους, η σημασία του εθνικού ΠΔΕ πα
ραμένει σημαντική, αφού χρηματοδοτεί έργα 
υποδομών (πίνακας 2.10) που συμβάλλουν α
ποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας, όπως:

> επενδυτικές δραστηριότητες των OTA Α’ 
βαθμού (ΣΑΤΑ),

> έργα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
(Αναπτυξιακός Πόρος των ΝΑ),

> ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο 
πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νό
μων,

> δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών και 
τη χορήγηση ενισχύσεων σε πληγέντες από 
σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές 
και

> όλες τις δαπάνες για την ολοκλήρωση των 
έργων που απαιτούνται για την επιτυχή 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Ειδικές κοινωνικές δαπάνες ΠΔΕ

Το ΠΔΕ, πέραν της χρηματοδότησης έργων και 
δράσεων του Τ’ ΚΠΣ, συμβάλλει αποφασιστι
κά, στο πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνικής 
πολιτικής, στην υποβοήθηση μειονεκτουσών 
κοινωνικών ομάδων με τη διάθεση σημαντικών 
κονδυλίων από καθαρά εθνικούς πόρους. Χρη
ματοδοτεί δραστηριότητες καθαρά κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως η κοινωνική πρόνοια, η λαϊκή 
κατοικία, η ενίσχυση του ΟΑΕΔ για την κατα
πολέμηση της ανεργίας, η δωρεάν κρατική α
ρωγή στους σεισμόπληκτους, η εκπαίδευση ε
νηλίκων, η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση 
της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγά- 
νων σε OTA της χώρας και η δωρεάν κρατική 
αρωγή για την αποκατάσταση παλιννοστού- 
ντων από χώρες της Ανατ. Ευρώπης.

Για το σύνολο των κοινωνικών αυτών αναγκών

Πίνακας 2.10 Προγράμματα που χρηματοδοτούνται αμιγώς 
από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 

(σε εκατ. ευρώ)

Π ρόγραμμα 2003

Ολυμπιακά έργα 1.800
ΣΑΤΑ 700
Αναπτυξιακός πόρος των ΝΑ 40
Ενίσχυση αναπτ. νόμων 140
Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς 120
Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 240
Λοιπά 940

Σ ύνολο 3.980

Πηγή: ΠΔΕ



προβλέπεταν να δαπανηθούν συνολικά 179 ε- 
κατ. ευρώ εντός του 2003. Στον πίνακα 2.11 
εμφανίζονται οι εκτιμώμενες δαπάνες κοινωνι
κού περιεχομένου για το 2003.

Έργα για την αποκατάσταση των ζημιών α
πό το σεισμό της 7.9.1999 στην Αττική

Το ΠΔΕ έχει αναλάβει και το μεγαλύτερο βά
ρος της αποκατάστασης ζημιών από τον σεισμό 
της 7.9.1999 στην Αττική. Όπως φαίνεται στον 
πίνακα 2.12 έχουν γίνει συνολικές πληρωμές 
ύψους 733 εκατ. ευρώ κατά το χρονικό διάστη
μα 1999-2002, ενώ για το 2003 εκτιμάται ότι 
θα γίνουν πληρωμές 140 εκατ. ευρώ.

Έργα Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Το ΠΔΕ είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης 
των έργων που κατασκευάζονται για την τέλε
ση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. Τα 
έργα αυτά χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
εθνικούς πόρους και καλύπτουν έργα ολυμπια
κής προετοιμασίας και έργα εθνικών επιλογών.

Στην πρώτη κατηγορία ολυμπιακής προετοιμα
σίας περιλαμβάνονται τα ολυμπιακά αθλητικά 
έργα και υποδομές, η δημόσια τάξη, λοιπές α
θλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές δράσεις, 
υγεία και πρόνοια, μεταφορές κ.λπ. Στη δεύτε
ρη κατηγορία (εθνικές επιλογές) περιλαμβάνο
νται έργα που εκτελούνται στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής (οδικές υποδομές, παρεμβάσεις στην 
πρωτεύουσα, πολιτιστικά έργα, έργα υγείας και 
μεταφορικά μέσα) και έργα του προγράμματος 
«Ελλάδα 2004» που εκτελούνται στην περιφέ
ρεια (προπονητή ρια, πολιτιστικές δράσεις, λοι
πά αθλητικά έργα και υποδομές).

Εντός του 2003 αναμένεται να πραγματοποιη
θούν δαπάνες δημοσίων επενδύσεων για Ολυ
μπιακά έργα ύψους 1.800 εκατ. ευρώ. Η κατα
νομή των δαπανών αυτών κατά φορέα εκτιμά- 
ται ότι με βάση τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις 
θα διαμορφωθεί όπως δείχνουν τα στοιχεία του 
πίνακα 2.15. Οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούν, 
όπως είναι φυσικό, έργα που εκτελούνται από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Πολιτισμού 
που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν τον κύριο 
όγκο των απαιτουμένων έργων.

Πίνακας 2.11 Ειδικές κοινωνικές δαπάνες από εθνικούς πόρους ΠΑΕ το έτος 2003
(σε εκατ. ευρώ)

Ε κ τιμή σεις

Κοινωνική πρόνοια 17
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας 63
Δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση σεισμοπαθών 55
Δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση παλιννοστούντων 37
Βελτίωση υποδομής χώρων διαμονής τσιγγάνων 4
Επιμόρφωση ενηλίκων -  νέα γενιά 3

Σ ύνολο 179

Πηγή: ΠΔΕ

Πίνακας 2.12 Ααπάνες ΠΔΕ για την αποκατάσταση ζημιών 
από το σεισμό της 7/9/1999 στην Αττική 

(σε εκατ. ευρώ)

Π ηγή  χρ η μ α τοδ ότη ση ς
Π ληρω μ ές
1999-2002

Ε κ τιμ ή σεις  π λη ρ ω μ ώ ν  
2003

Εθνικοί πόροι 636 100

Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ 97 40

Σ ύνολο 733 140

Πηγή: ΠΔΕ



Το ύψος των δαπανών για τα ολυμπιακά έργα 
για το έτος 2004 προβλέπβται να ανέλθει στα 
1.400 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 
15,1% περίπου του συνόλου των δαπανών του 
ΠΔΕ (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου) και 
στο 35,4% περίπου του ΠΔΕ που χρηματοδο
τείται μόνο από εθνικούς πόρους. Τα ποσοστά 
αυτά σηματοδοτούν την άμεση και αποφασι
στική συμβολή των ολυμπιακών έργων, στην 
ενίσχυση της συνολικής ενεργούς ζήτησης στην 
ελληνική οικονομία και στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης με τα αναμενόμενα θε
τικά αποτελέσματα.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν
δύσεων 2003

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΔΕ 2003 χρημα
τοδοτούνται απρόσκοπτα τα έργα του Γ’ ΚΠΣ 
καθώς και τα έργα που χρηματοδοτούνται αμι- 
γώς από εθνικούς πόρους. Σημαντικό τμήμα 
(21%) της χρηματοδότησης του συνολικού 
ΠΔΕ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στα έργα 
που εκτελούνται για τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες.

Πίνακας 2.13 Πληρωμές έργων ολυμπιακών αγώνων 
(σε εκατ. ευρώ)

Φ ορέας
Π ληρ ω μ ές  

2000  -  2002
Ε κ τιμή σεις πλη ρω μ ώ ν  

2003
1. Υ πουργεία 1.306 1.710

ΥΠΕΧΩΔΕ 632 630
Πολιτισμού 554 630
Λοιπά υπουργεία 120 450

2. Π εριφ έρειες 46 90

Σ ύνολο  (1+2) 1.352 1.800

Πηγή: ΠΔΕ

Πίνακας 2.14 Δαπάνες ΠΔΕ κατά τομέα 
(σε εκατ. ευρώ)

Ο ν ο μ α σ ία  τ ο μ έ ω ν

2 0 0  2 2 0 0 3 2 0 0 4 Μ ε τ α β ο λ ή
%Π ρ α γ ιια το π ο ιή σ ε ις

I ,
Ρ

Α

Ε κ τ ιμ . π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή σ ε ω ν

1 #
Α

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μός

Σ
υμ

/χ
ή

%

WW>
δϊ»
Ρ

Α Λ
οι

π
ές

 α
πό

 
εθ

νι
κ

ού
ς 

π
όρ

ου
ς

Σ
ύν

ολ
ο ζο.

Α Λ
οι

π
ές

 α
πό

 
εθ

νι
κ

ού
ς 

πό
ρο

υς

Σ
ύν

ολ
ο

U*«
ο.
S

Α Λ
οι

π
ές

 α
πό

 
εθ

νι
κ

ού
ς 

πό
ρο

υς

Σ
ύν

ολ
ο

2 0 0 3 /0 2 2 0 0 4 /0 3
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Ο λυμ π ια κ ά  έρ γα 0 1.127 1.127 16.3 0 1.800 1.800 20 ,9 1.400 1.400 15,1 59 ,7 -22 .2
Ε ιδ ικ ά  έρ γα 633 207 8 4 0 12,0 0 82 82 1,0 125 125 1,4 -90 ,2 52,4
Γ  εω ργία 80 26 106 1,5 184 20 204 2,4 200 30 230 2,5 92,5 12,7
Δ άση  α λ ιε ία 28 7 35 0.5 77 7 84 1,0 100 10 110 1,2 140,0 31,0
Ε γγε ιο β ελ τ ιω τικά  έργα 51 36 87 1,2 78 29 107 1,2 89 52 141 1,5 2 3 ,0 31,8
Β ιο μ ηχα ν ία  -  β ιο τεχν ία 62 180 242 3.5 185 140 325 3.8 212 140 352 3,8 34,3 8.3
Ε νέργεια 19 0 19 0.3 60 2 62 0 ,7 80 4 0 120 1,3 226.3 93,5
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Τ ο υρ ισ μ ός 10 6 16 0,2 30 6 36 0 ,4 30 8 38 0 ,4 125,0 5 .6
Π ο λιτισμ ό ς 103 22 125 1,8 180 21 201 2,3 270 4 0 310 3 .4 60 ,8 54,2
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Ε ρευνα  -  τεχνο λο γ ία 47 3 50 0,7 63 2 65 0,8 69 4 73 0 ,8 30 ,0 12,3
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Οι συνολικές απορροφήσεις του ΠΔΕ 2003 ε- 
κτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 8.600 εκατ. ευρώ, 
από τα οποία 4.620 εκατ. ευρώ διατίθενται για 
έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τα 
υπόλοιπα 3.980 εκατ. ευρώ για έργα που χρη
ματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.

Το 2003, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν, 
έναντι του 2002, οι δαπάνες για τους τομείς: 
δάση - αλιεία (140%), ενέργεια (226%), τουρι
σμός (125%), πολιτισμός (61%), υγεία -  πρό
νοια (24%), ολυμπιακά έργα (60%) και οικι
σμός - περιβάλλον (31%).

Πίνακας 2.15 Δαπάνες ΠΔΕ κατά φορέα 
(σε εκατ. ευρώ)
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2. Κρατικός Προϋπολογισμός 
έτους 2004

2.1 Στόχοι δημοσιονομικής πολι
τικής 2004

Η Ελλάδα, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη ά
σκηση της προεδρίας της ΕΕ κατά το α’ εξάμη
νο του 2003 και με αναβαθμισμένη τη θέση της 
στην Ευρώπη, είναι έτοιμη να επιταχύνει την 
πορεία της σύγκλισης και παράλληλα να αντα- 
ποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της διεξαγω
γής των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικο
νομίας τα τελευταία χρόνια επιτρέπει το σχε
δίασμά και την υλοποίηση πολιτικών που στο
χεύουν όχι μόνο στην οικονομική δραστηριότη
τα και ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην πε
ραιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Η οικονομική πολιτική που θα εφαρμοσθεί κα
τά το 2004 επιδιώκει στο πλαίσιο δημοσιονομι
κής σταθερότητας στη:

> διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης,

> στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

> βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασί
ας και την ενσωμάτωσή της στους μισθούς,

> επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτι
κών μεταρρυθμίσεων,

> ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας,

λ- ενίσχυση της κινητικότητας και προσαρμο
στικότητας στην αγορά εργασίας,

> απελευθέρωση των αγορών και

λ- αύξηση της απασχόλησης και ενδυνάμωσή 
της.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια για την 
ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης με τη 
θέσπιση και εφαρμογή μέτρων κοινωνικής και 
αναπτυξιακής πολιτικής.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές (σε συνδυασμό με 
την επιτάχυνση των προγραμμάτων και δράσε
ων του Γ’ ΚΠΣ), τα κονδύλια του εθνικού σκέ
λους του ΠΔΕ, η ολοκλήρωση των ολυμπιακών 
έργων και η διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώ
νων, αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση υ
ψηλών ρυθμών ανάπτυξης και αύξηση της α
πασχόλησης.

Στον προϋπολογισμό του 2004 ενσωματώνο
νται οι στρατηγικές επιλογές που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικό
τητας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη μεί
ωση της ανεργίας και την αναδιανομή του πα- 
ραγόμενου πλούτου υπέρ των κοινωνικά ασθε
νέστερων ομάδων του πληθυσμού.

Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του προϋπολογι
σμού του 2004 είναι:

> ο περιορισμός του ελλείμματος της γενικής 
κυβέρνησης,

> η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους,

> η δημιουργία συνθηκών διαρκούς ανάπτυ
ξης με τη συνέχιση των διαρθρωτικών αλ
λαγών και μεταρρυθμίσεων,

> η ενίσχυση των αμοιβών στη δημόσια διοί
κηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κα
θώς και των συντάξεων και

> η ενίσχυση των αγροτών, των ασθενέστερων 
κοινωνικών ομάδων και η στήριξη των οι
κογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

Στο έτος 2004 το ισοζύγιο της γενικής κυβέρ
νησης διαμορφώνεται χαμηλότερα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ από το έτος 2003 (-1,2% από -1,4%).

Η βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσμα
τος θα προέλθει κυρίως από τον περιορισμό 
των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών και των 
δαπανών για τόκους.

Οι εξοικονομήσεις των πόρων αυτών θα διατε
θούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της κοινω
νικής πολιτικής, των δαπανών για την υγεία, 
την εκπαίδευση κ.λπ..



Πίνακας 2.16 Χρηματοδοτικές ανάγκες κεντρικής κυβέρνησης 2004
(σε εκατ. ευρώ)

Π ροϋπ ολογισμός
2004

Καθαρό έλλειμμα 6.260

Χρεολύσια 19.884

Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμματα 201

Σ ύνολο 26.306

Χρηματοδότηση ελλείμματος

Εξωτερικός δανεισμός 2.500

Εσωτερικός δανεισμός 23.806

Σ ύνολο 26.306

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συ-
νεχισθεί η εφαρμογή και η προώθηση σειράς
μέτρων και πολιτικών:

> η ενίσχυση των μηχανισμών για τον περιο
ρισμό της φοροδιαφυγής,

> η βελτίωση και απλοποίηση του φορολογι
κού συστήματος,

> η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης 
με τη συγκράτηση των δαπανών, την αύξη
ση της αποτελεσματικότητας, την ορθολογι
κή κατανομή τους και τη βελτίωση της απο- 
δοτικότητάς τους,

> η αποτελεσματικότερη διαδικασία ελέγχου 
των δαπανών,

> η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διαχείρι
σης του δημόσιου χρέους,

> η ενίσχυση των τομέων εκείνων που συμ
βάλλουν περισσότερο στην οικονομική ανά
πτυξη και

> η συνέχιση των προσπαθειών για τον εκσυγ
χρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

2.2 Βασικά μεγέθη προϋπολογι
σμού 2004

Στον προϋπολογισμό του έτους 2004 (πίνακες 
2.17 και 2.18) προβλέπεται αύξηση των συνο
λικών καθαρών εσόδων κατά 3.335 εκατ. ευρώ 
ή κατά 7,9% έναντι των αντίστοιχων εσόδων 
του έτους 2003. Με βάση την πρόβλεψη αυτή 
τα έσοδα διαμορφώνονται στο 27,8% του ΑΕΠ 
έναντι 27,7% του έτους 2003 και 28% του έ
τους 2002, ενώ οι συνολικές (πλην χρεολυσίων) 
δαπάνες αυξάνονται με ρυθμό 7,0%.

Το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης, μειώ
νεται στο 3,8% από 4,1% του ΑΕΠ το 2003.



Πίνακας 2.17 Εξέλιξη μεγεθών κρατικού προϋπολογισμού 
(σε εκατ. ευρώ)

Ε κτέλεση
2002

Π ροΰπ.
2003

Ε κτίμηση
2003

Π ρόβλεψ η
2004

Μ ετα βολές %
2003

Ε ξέλιξη
2003/02 2004/03

(1) (2) (3) (4) (3:2) (3:1) (4:3)

Τ α κτικ ός π ρ οϋπ ολογισμός

Έσοδα 39.048 41.050 41.050 43.620 0,0 5,1 6,3
Φορολογικά έσοδα 35.802 37.545 38.065 40.726 1,4 6,3 7,0
Μη φορολογικά και ΕΕ 2.777 3.205 2.685 2.494 -16,2 -3,3 -7,1
Ειδικά έσοδα (μη επαναλαμβανόμενα) 469 300 300 400 0,0 -36,0 33,3

Επιστροφές φόρων (-) 1.967 2.150 2.050 2.200 -4,7 4,2 7,3
Κ αθαρά έσοδα 37.081 38.900 39.000 41.420 0,3 5,2 6,2

Π ρω τογενείς δ απάνες 28.297 29.986 30.460 32.800 1.6 7.6 7,7
Αποδοχές προσωπικού 14.533 15.130 15.236 16.404 0,7 4,8 7,7

Μισθοί ΔΥ 8.642 9.077 9.147 9.854 0,8 5,8 7,7
Ασφάλιση, περίθαλψη 4.747 5.560 5.694 6.223 2,4 20,0 9,3
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 5.967 6.097 6.144 6.573 0,8 3,0 7,0
Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) 3.051 3.199 3.385 3.600 5,8 11,0 6,3

Πρωτογενές πλεόνασμα ΤΠ 8.784 8.914 8.540 8.620 -4,2 -2,8 0,9
Τ όκοι 9.134 9.400 9.350 9.750 -0,5 2,4 4.3
Σ ύνολο δα π α νώ ν ΤΠ 37.431 39.385 39.810 42.550 1,1 6,4 6.9

Έλλειμμα ΤΠ -350 -485 -810 -1.130 66,8 131,3 39,6
Χρεολύσια 20.860 21.626 22.338 19.844 3,3 7,1 -11,2
Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμματα 151 181 201

Π ρόγραμμα δημ όσιω ν επενδύσεω ν
Έσοδα 2.557 4.100 3.205 4.120 -21,8 25,3 28,5
Δαπάνες 7.014 8.918 8.600 9.250 -3,6 22,6 7,6

Έλλειμμα ΠΔΕ -4.457 -4.818 -5.395 -5.130 12,0 21,0 -4,9

Γ ενικός κρα τικός π ρ οϋπ ολογισμ ός
Έσοδα 39.638 43.000 42.205 45.540 -1,8 6,5 7,9
Δαπάνες 44.445 48.303 48.410 51.800 0,2 8,9 7,0

Έ λλειμμα  κρατικού προϋπ ολογισμού -4.807 -5.303 -6.205 -6.260 17,0 29,1 0,9

ΑΕΠ (αναθεωρημένο) 141.354 150.091 152.153 163.934 1,4 7,6 7,7



Πίνακας 2.18 Κρατικός προϋπολογισμός 
(% του ΑΕΠ)

Ε κτέλεση
2002

Π ροϋπ/σμ ός
2003

Ε κτίμηση
2003

Π ρόβλεψ η
2004

(1) (2) (3) (4)

Τ α κτικ ός π ρ οϋπ ολογισμός

Έσοδα 27,6 27,4 27,0 26,6
Φορολογικά έσοδα 25,3 25,0 25,0 24,8
Μη φορολογικά και ΕΕ 2,0 2,1 1,8 1,5
Ειδικά έσοδα (μη επαναλαμβανόμενα) 0,3 0,2 0,2 0,2

Επιστροφές φόρων (-) 1,4 1,4 1,3 1,3
Κ αθαρά έσοδα 26,2 25,9 25,6 25,3

Π ρω τογενείς δα π ά νες 20,0 20,0 20,0 20,0

Αποδοχές προσωπικού 10,3 10,1 10,0 10,0
Μισθοί ΔΥ 6,1 6,0 6,0 6,0

Ασφάλιση, περίθαλψη 3,4 3,7 3,7 3,8
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 4,2 4,1 4,0 4,0
Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) 2,2 2,1 2,2 2,2

Πρωτογενές πλεόνασμα ΤΠ 6,2 5,9 5,6 5,3
Τ όκ οι 6,5 6,3 6,1 5,9

Σ ύνολο  δα π α νώ ν Τ Π 26,5 26.2 26,2 26,0

Έλλειμμα ΤΠ -0,2 -0,3 -0,5 -0,7
Χρεολύσια 14,8 14,4 14,7 12,1
Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμματα 0,1 0,1 0,1

Π ρόγρα μ μα  δημ όσιω ν επενδύσεω ν

Έσοδα 1,8 2,7 2,1 2,5
Δαπάνες 5,0 5,9 5,7 5,6

Έλλειμμα ΠΔΕ -3,2 -3,2 -3,5 -3,1

Γ ενικ ός κρα τικός π ρ οϋπ ολογισμός

Έσοδα 28,0 28,6 27,7 27,8
Δαπάνες 31,4 32,2 31,8 31,6

Έ λλειμ μ α  κ ρατικού  π ρ οϋπ ολογισμού -3,4 -3,5 -4,1 -3,8



V

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.3 Τακτικός Προϋπολογισμός 

Έσοδα

Οι προβλέψεις του ύψους των εσόδων του τα
κτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2004 βασίζονται κυρίως στη διατήρηση του 
υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικο
νομίας.

Το γενικό σύνολο των τακτικών εσόδων για το 
οικονομικό έτος 2004 προβλέπεται να διαμορ
φωθεί στα 43.620 εκατ. ευρώ, αυξημένο έναντι 
του 2003 κατά 6,3%.

Η φορολογική πολιτική για το 2004 περιλαμ
βάνει μέτρα για τη δικαιότερη κατανομή του 
φορολογικού βάρους, την ενίσχυση της ανα
πτυξιακής διαδικασίας και την προσέλκυση νέ
ων επενδύσεων.

Ειδικότερα:

> Με το νέο αναπτυξιακό νόμο παρέχεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να σχηματί
σουν αφορολόγητα αποθεματικά για τη 
χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Επίσης, 
δίνονται φορολογικά κίνητρα με στόχο την 
προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

> Καταργούνται τα πρόστιμα του ΚΒΣ. Οι 
φορολογικοί έλεγχοι απλοποιούνται, αξιο- 
ποιώντας σύστημα μορίων με βάση τις πα
ραβάσεις, τα οικονομικά δεδομένα και άλλα 
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

> Ενισχύεται η αγροτική δραστηριότητα με τη 
μείωση της τιμής του πετρελαίου και τη θέ
σπιση και άλλων φορολογικών ελαφρύνσε
ων. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο εντάσσονται 
και οι αγρότες για τις παραγωγικές τους ε
πενδύσεις.

> Μειώνονται οι συντελεστές του τέλους ταξι
νόμησης οχημάτων και γίνεται ελκυστικότε- 
ρη η αγορά αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Άμεσοι φόροι

Τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπε- 
ται να διαμορφωθούν στα 16.385 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,0%.

Η μειωμένη απόδοση που προβλέπεται από τα 
έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών οφείλε
ται στο γεγονός ότι δεν θα επαναληφθούν το 
2004 οι εισπράξεις από τις ρυθμίσεις συνάφειας 
και περαίωσης.
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Διάγραμμα 2.4 Ποσοστιαία σύνθεση εσόδων ΤΠ 2004

Αμεσοι φόροι 
37 ,6%

Έμμεσοι φόροι
55,8%



Έμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέ- 
πεται να διαμορφωθούν στα 24.341 εκατ. ευρώ 
αυξημένα κατά 7,7%.

Χαμηλός ρυθμός αύξησης (2,1%) προβλέπεται 
για τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των 
οχημάτων λόγω μείωσης των σχετικών συντε
λεστών.

Μη φορολογικά έσοδα

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλ- 
θουν σε 2.894 εκατ. ευρώ.

Φορολογική πολιτική

Το έτος 2004 θα εφαρμοστούν πλήρως τα μέ
τρα της φορολογικής μεταρρύθμισης και των 
λοιπών βελτιώσεων του φορολογικού συστήμα
τος.

Όλες οι μεταβολές που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια στοχεύουν:

> στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
μέσα από τη δικαιότερη κατανομή των φο
ρολογικών βαρών,

> στην ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων 
για νέες επενδύσεις και για αύξηση της α
πασχόλησης,

> στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που 
σχετίζεται με τα συστήματα φορολόγησης 
άλλων χωρών,

> στη μείωση του κόστους διαχείρισης και 
συμμόρφωσης, μέσω της απλοποίησης του 
φορολογικού συστήματος και των φορολο
γικών διαδικασιών,

> στη διαμόρφωση ενός σταθερού φορολογι
κού πλαισίου ώστε να περιοριστεί η ανάγκη 
για συχνές φορολογικές αναπροσαρμογές οι 
οποίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των φο
ρολογούμενων και των επενδυτών.

Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις που λειτουργούν σε 
τρία επίπεδα:

- τον εξορθολογισμό της φορολογικής διάρ
θρωσης,

- την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φο
ρολογικού συστήματος και

- τη βελτίωση των σχέσεων του πολίτη με τις 
φορολογικές αρχές.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν:

> φορολογικές ελαφρύνσεις στο φόρο εισο
δήματος των νοικοκυριών,

> μέτρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες,

> κατάργηση θεωρήσεων και χρήση της νέας 
τεχνολογίας,

> μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών 
ΦΠΑ και ΚΒΣ,

> ελαφρύνσεις στους φόρους κληρονομιών, 
γονικών παροχών και δωρεών.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της φορολογικής πολι
τικής υλοποιούνται:

1. Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει τη δυνατότη
τα στις επιχειρήσεις να σχηματίσουν αφορολό
γητα αποθεματικά, προκειμένου να εξασφαλί
σουν πόρους για να πραγματοποιήσουν νέες 
επενδύσεις. Τα αφορολόγητα αποθεματικά θα 
ανέρχονται μέχρι το 35% των κερδών των επι
χειρήσεων για μία πενταετία.

Επίσης, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα περι
λαμβάνει ισχυρά φορολογικά κίνητρα για μια 
δεκαετία, προσανατολισμένα στην προσέλκυση 
μεγάλων ξένων επενδύσεων.

Παρέχεται φθηνότερο πετρέλαιο για τις μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία με μεί
ωση του ειδικού φόρου στα 120 ευρώ ανά χι
λιόλιτρο, από 245 ευρώ που ίσχυε. Με την ε
λάφρυνση αυτή, το κόστος παραγωγής των 
προϊόντων θα μειωθεί κατά 2-5% ανάλογα με 
τον κλάδο με αποτέλεσμα την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρή
σεων και τη συγκράτηση των τιμών στα βιομη
χανικά προϊόντα.

2. Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού 
ελέγχου και κατάργηση των προστίμων 
του ΚΒΣ

Το νέο σύστημα φορολογικού ελέγχου εισάγει 
αντικειμενικό τρόπο επιλογής των προς έλεγχο 
επιχειρήσεων και υποκαθιστά τα πρόστιμα του 
ΚΒΣ με σύστημα μορίων.



Το νέο σύστημα ελέγχου αποτελείται από τρία 
σκέλη που αφορούν:

> την κατάργηση των προστίμων,
> τη μεθοδολογία αντικειμενικής επιλογής 

των υποθέσεων που θα ελέγχονται και
> τον αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού των 

οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η κατάργηση των 
χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται για 
παραβάσεις του ΚΒΣ, εκτός ορισμένων ειδικών 
περιπτώσεων (π.χ. πλαστά, εικονικά τιμολόγια) 
και η αντικατάστασή τους με μόρια για την επι
λογή των υποθέσεων που θα ελέγχονται και 
εφαρμογή συντελεστών αποτελεσμάτων εσό
δων και δαπανών, για τον προσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και των οφειλόμε- 
νων φόρων.

Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελέγχονται 
κάθε χρόνο θα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο, 
βασιζόμενη στην κλίμακα μορίων, που θα σχη
ματίζεται με τη μοριοδότηση:

> των φορολογικών και τελωνειακών παρα
βάσεων,

> των οικονομικών και άλλων δεδομένων των 
επιχειρήσεων,

> του μεγέθους της επιχείρησης,
> του κλάδου δραστηριότητας,

> της γεωγραφικής κατανομής,
> των αποτελεσμάτων των διασταυρωτικών 

ελέγχων των φορολογικών και τελωνειακών 
δεδομένων.

Η καταβολή των φόρων που θα προκόψουν θα 
γίνεται μέχρι 36 δόσεις και για τα ληξιπρόθε
σμα χρέη θα παρέχεται διευκόλυνση καταβολής 
μέχρι και 48 δόσεων.

Μειώνεται το ανώτατο όριο προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμων χρεών από το τριπλάσιο στο δι
πλάσιο του οφειλόμενου ποσού.

3. Ενισχύσεις των αγροτών

> Παρέχεται φθηνό πετρέλαιο για τους αγρό
τες, με μείωση του συντελεστή του ειδικού 
φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο από 245 
σε 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και καταργούνται 
οι πολύπλοκες διαδικασίες επιστροφής φό
ρου, με όλες τις αδικίες και στρεβλώσεις 
που αυτές συνεπάγονταν. Ο συντελεστής 
των 21 ευρώ καθιστά την Ελλάδα τη χώρα 
με τη χαμηλότερη φορολογία στο πετρέλαιο 
για αγροτική χρήση μεταξύ των κρατών- 
μελών της ΕΕ των 15 μετά το Λουξεμβούρ
γο και το Βέλγιο που έχουν μηδενικό συντε
λεστή (διάγραμμα 2.5).

> Στο νέο αναπτυξιακό νόμο εντάσσονται και

Διάγραμμα 2.5 Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (ευρώ/χιλιόλιτρο) στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ του πετρελαίου για τη γεωργία (αγροτικό)
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ον αγρότες για παραγωγικές επενδύσεις.

> Παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο 
μεταβίβασης αγροτικής γης (αγορά, γονική 
παροχή, κληρονομιά) στους κατά κύριο ε
πάγγελμα αγρότες.

> Προτείνεται στην ΕΕ μείωση του συντελε
στή ΦΠΑ για αγροτικά μηχανήματα, από 
18% σε 8%.

> Παρέχονται φορολογικές απαλλαγές στα 
μικροκαταστήματα που βρίσκονται σε χωριά 
κάτω των 1.000 κατοίκων (πλην τουριστι
κών περιοχών), που έχουν ετήσιο κέρδος 
μέχρι 10.000 ευρώ.

4. Φορολογικές ελαφρύνσεις για αυτοκίνητα 
και μοτοσικλέτες

> Το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων, που 
κυμαινόταν από 7% έως 88%, μειώθηκε σε 
5% έως 50% αντίστοιχα, ανάλογα με τον 
κυβισμό (πίνακας 2.19).

> Ανάλογη μείωση έγινε και για τις μοτοσι
κλέτες με κατάργηση του φόρου μέχρι 125 
κ. εκ.

> Προτείνεται στην ΕΕ μείωση του συντελε
στή ΦΠΑ για τα κράνη μοτοσικλέτας από 
18% σε 8%.

> Ελαφρύνσεις έγιναν και για τα συμβατικά

αυτοκίνητα, αλλά είναι μικρότερες, ώστε να 
υπάρχει κίνητρο αντικατάστασης τους με 
αυτοκίνητα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τε
χνολογίας.

> Καθιερώνεται πλήρης απαλλαγή από το τέ
λος ταξινόμησης για τους πολύτεκνους για 
αυτοκίνητα έως 2000 κ.εκ. αντί της απαλλα
γής κατά 50% που ίσχυε. Για τα πάνω από 
2000 κ.εκ. καθιερώνεται απαλλαγή κατά 
50%.

> Καταργούνται τα τεκμήρια εισοδήματος για 
τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυβισμού. Ι
σχύουν μόνο για αυτοκίνητα εργοστασιακής 
αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

5. Εξυπηρέτηση του πολίτη

Για τη σύντομη εξυπηρέτηση των φορολογου
μένων, εισάγεται ο θεσμός του Σταθμού Εξυ
πηρέτησης Πολιτών (ΣΤΕΠ) ο οποίος θα επε
κταθεί σύντομα στις μεγαλύτερες ΔΟΥ της χώ
ρας. Με τη λειτουργία των ΣΤΕΠ, οι φορολο
γούμενοι που επισκέπτονται τις ΔΟΥ θα εξυ
πηρετούνται από έναν και μόνο υπάλληλο του 
ΣΤΕΠ .

Η διαχείριση του φορολογικού συστήματος και 
η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων γίνεται 
ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικά, ώστε το 
κόστος των διαδικασιών που σχετίζονται με τη 
φορολογία να μειωθεί δραστικά τόσο για το 
κράτος όσο για τους φορολογούμενους.

Πίνακας 2.19 Τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας

Κ υβικά
Σ υντελεστές

Π αλαιοί Ν έοι

Έως 900 7% 5%

901 - 1400 15% 12%

1401 - 1600 25% 20%

1601 - 1800 35% 30%

1801 - 2000 50% 40%

2001 - άνω 88% 50%



Δαπάνες

Το ύψος των πιστώσεων που προβλέπονται 
στον τακτικό προϋπολογισμό, περιορίζεται ως 
ποσοστό του ΑΕΠ και διαμορφώνεται στο 
26,0% από 26,2% του έτους 2003 και 26,5% 
του έτους 2002, παρά τα αυξημένα κονδύλια 
που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση των 
νέων μέτρων κοινωνικής και αναπτυξιακής πο
λιτικής.

Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται στα 42.550 εκατ. 
ευρώ έναντι 39.810 εκατ. ευρώ του έτους 2003 
και αυξάνονται με ρυθμό 6,9%, σημαντικά χα
μηλότερα από την αύξηση του ονομαστικού 
ΑΕΠ (7,7%).

Σημαντική είναι η μείωση των δαπανών για 
τόκους, που από 6,6% του ΑΕΠ το έτος 2002 
και 6,1% το 2003 περιορίζεται στο 5,9% το 
έτος 2004. Οι πόροι που απελευθερώνονται από 
τη μείωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων 
που σχετίζονται με την κοινωνική και αναπτυ
ξιακή πολιτική της κυβέρνησης.

Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορίες

Η ανάλυση των δαπανών του τακτικού προϋ
πολογισμού εμφανίζονται στον πίνακα 2.7. Ο

πίνακας αυτός απεικονίζει τόσο την εξέλιξη 
των δαπανών αυτών τα τελευταία χρόνια όσο 
και τη διάρθρωσή τους.

Αποδοχές προσωπικού

Οι δαπάνες για αποδοχές προσωπικού αυξάνο
νται κατά 7,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυ
ρίως:

> στις νέες μισθολογικές δαπάνες από την αύ
ξηση των αμοιβών των υπαλλήλων της δη
μόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημό
σιου τομέα,

> στην αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου,

> στην αύξηση του ΕΚΑΣ των συνταξιούχων 
του Δημοσίου,

> στη φυσιολογική εξέλιξη του προσωπικού,

> στον υπολογισμό σε ετήσια βάση των προσ
λήψεων και μετατάξεων που πραγματοποιή
θηκαν στο έτος 2003 και

> στην πρόβλεψη για νέους διορισμούς υπαλ
λήλων, πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Πίνακας 2.20 Ανάλυση επιχορηγήσεων τακτικού προϋπολογισμού
(σε εκατ. ευρώ)

Ε πιχορη γούμενοι φ ορείς
2003

Ε κ τιμή σεις
πρ α γμ /σεω ν

2004
Π ροϋπ ολογισμός

Μ εταβολή %  
2004/03

Οργανισμοί γεωργικής ασφάλισης και ελέγχου 35 50 44,5
OTA α’ βαθμού 47 55 16,0
OTA β’ βαθμού 64 64
Βιοτεχνικοί, βιομηχανικοί, τουριστικοί οργανισμοί 19 29 53,9
Οργανισμοί και ιδρύματα υγείας 212 222 4,5
Οργανισμοί και ιδρύματα πρόνοιας 97 91 -6,4
Ερευνητικά, επιστημονικά ιδρύματα 99 100 0,8
Εκπαιδευτικά ιδρύματα 299 322 7,5
Σχολές, οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 92 83 -9,5
Πολιτιστικά ιδρύματα 78 80 1,7
Οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής 100 126 25,9
Συγκοινωνιακοί φορείς 178 183 2,5
Λοιποί φορείς 149 162 8,7
Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 90 92 1,8
Εισοδηματικές ενισχύσεις 154 239 55,3

Σ ύνολο 1.714 1.897 10,7



Πίνακας 2.21 Αριθμός συνταξιούχων του 
Δημοσίου (στοιχεία Οκτωβρίου)

Κ ατηγορία 2000 2001 2002 2003

Πολιτικοί 152.655 160.326 163.868 165.382

Στρατιωτικοί 88.144 90.746 92.586 93.894

Σχετιζόμενοι με πολέμους 37.180 35.738 34.421 32.751

ΟΣΕ 10.195 9.978 9.615 9.254

Δημοτικοί-κοινοτικοί 23.868 24.654 25.004 25.328

Εθν. αντίσταση-ΟΓΑ 38.935 38.186 36.139 34.432

ΤΑΚΕ 4.660 4.828 4.962 4.990

Σ ύνολο 355.637 364 .456 366 .595 366.031

Πίνακας 2.22 Προσωπικό Δημοσίου, περιφερειών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σωμάτων ασφαλείας*

Κ ατηγορία  υπα λλήλω ν
Υ π η ρ ετούντες  

31/12/2001 ’

Υ π ηρ ετούντες

31/12 /2002

Υ π ηρ ετούντες

30 /6 /2003

1. Τ α κτικ οί 262.605 263 .360 264.371

Υπουργείων 240.809 238.857 239.688

Περιφερειών 8.570 9.028 9.124

Ν.Α. 13.226 15.475 15.559

2. Α ορίσ του  Χ ρόνου 8.842 9.552 9.491

Υπουργείων 7.700 8.318 8.256

Περιφερειών 458 531 521

Ν.Α. 684 703 714

3. Ο ρ ισμ ένου  χρόνου 19.604 18.382 2.094

Υπουργείων 18.623 17.773 1.619

Περιφερειών 361 363 217

Ν.Α. 620 246 258

4. Σ ύνολο (1+2+3) 291.051 291.294 275 .956

5. Π ροσω πικό νοσηλευτικ ώ ν ιδρυμάτω ν 91 .178 92.290 92.760

(εκ των οποίων ιατρικό προσωπικό) (20.104) (20.489) (20.797)

6. Ό ρ γα να  σω μ ά τω ν α σφ α λεία ς 68 .350 69.685 68.860

7. Γ ενικό σύνολο (4+5+6) 450 .579 453 .269 437 .576

* Δεν περιλαμβάνεται το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.



Πίνακας 2.23 Συνολικές εισπράξεις και δαπάνες συντάξεων Δημοσίου
(σε εκατ. ευρώ)

2001 2002
2003 2004

Π ροϋπ/σμόςΠ ροϋπ/σμός Ε κτιμήσεις
Π ληρω μές

Συντάξεις
Πολιτικών υπαλλήλων 1.502 1.625 1.650 1.666 1.768
Δικαστικών λειτουργών 35 39 51 51 54
Στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ-ΑΣ κ.λπ. 1.053 1.122 1.170 1.161 1.223
Θυμάτων πολέμου και αγωνιστών εθνικής αντίστασης 204 207 215 212 225
Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 133 142 146 147 155
Πρωθυπουργού και βουλευτών 24 25 27 26 27
Κληρικών κ.λπ. 40 44 46 45 48
Υπαλλήλων ΟΣΕ 91 93 96 96 101
Προσωπικές 2 2 2 2 3
Λοιπές 1 1 1 1 1

Χορηγίες δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων 26 32 38 34 36
Σ ύνολο πλη ρω μ ώ ν 3.111 3.332 3.441 3.441 3.640
ΜΕΔ* 30 20
Σ ύνολο λειτουρ γικ ώ ν δ απανώ ν 6 6 7 7 7
Γ ενικό σύνολο  (I) 3 .117 3.368 3.448 3.467 3.647

Ε ισπράξεις
Εισφορές

5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων υπέρ συντάξεων κοι- 0 0 0 1 1
νοτικών υπαλλήλων
8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλή- 7 6 6 6 7
λων που βαρύνουν τις κοινότητες
10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και 3 2 2 2 3
προέδρων κοινοτήτων
Συνταξιοδότησης 398 443 499 500 545
Αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συμπληρωματικής 7% για 4 5 3 6 7
αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
Συνταξιούχων 44 49 49 55 58

Επιστροφές 13 10 14 10 12
Σ ύνολο εισπρά ξεω ν που εμφ α νίζοντα ι στον προϋπ ολογισμό 469 515 573 580 633
Συμμετοχή επί των συνολικών εισπράξεων (%) 25,0% 25.0% 25,0% 25,0% 25,0%
Σ υμμετοχή  δ ημ όσιου  (κράτος-εργοδότη ς) 1.386 1.543 1.738 1.741 1.898
Συμμετοχή δημόσιου επί των συνολικών εισπράξεων (%) 73,9% 74,9% 75,8% 75,1% 75,0%
Γενικό σύνολο  (II) 1.876 2.060 2.292 2.320 2.532
Ε λλειμ μα  π /.η(κομώ ν- εισπ ρ ά ξεω ν (I II) 1.241 1.308 1.156 1.147 1.115

* ΜΕΔ = Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες

Πίνακας 2.24 Ανάλυση «Λοιπών παροχών» 
(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 Μ εταβολή %
Ε ίδος δα πά νη ς

Π ραγμ /σεις
Ε κ τιμή σεις
πραγμ /σεω ν Π ρ οϋπ ολογισμός 2003/02 2004/03

Υπερωρίες, εξαιρέσιμα, υπερεργασία 82 74 70 -9,8 -5,4
Ειδική αποζημίωση πλέον πενθημέρου 79 88 109 11.4 23,9
Συμβούλια και επιτροπές 38 37 35 -2,6 -5,4

Διάφορες άλλες παροχές 73 22 23 -69,9 4,5

Σ ύνολο 272 221 237 -18,9 7,2



Πίνακας 2.25 Ανάλυση καταναλωτικών δαπανών 
(σε εκατ. ευρώ)

2003
Ε κτιμ . Π ραγμ /σεω ν

2004
Π ροϋπ/σμός

Μ ετα βολή
%

Μ ετα κινή σεις 252 259 2,7

Λ ειτου ρ γικές 804 809 0.6
Μισθώματα κτιρίων 125 134 7,7
Δαπάνες τηλεπικοινωνιών 81 85 3,9
Δαπάνες ύδρευσης 14 14 -1,3
Δαπάνες φωτισμού 47 48 2,1
Απόρρητες δαπάνες 55 41 -25,2
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 483 488 1,1

Π ρομήθειες 804 803 -0,1
Γραφική ύλη 39 39 -0,6
Προμήθεια συγγραμμάτων για σπουδαστές 22 24 8,1
Υλικά καθαριότητας 12 7 -43,6
Φαρμακευτικό υλικό, εμβόλια κ.λπ. 42 44 4,2
Είδη συντήρησης και επισκευής 184 188 1,8
Είδη διατροφής και ιματισμού 164 177 8,2
Καύσιμα, λιπαντικά 152 154 1,4
Κεφαλαιακός εξοπλισμός 50 43 -14,8
Λοιπές προμήθειες 138 127 -7,8

Δ ιά φ ορ ες ά λλες δ απάνες 407 334 -18,0
Επιδοτήσεις άγονων γραμμών 9 18 96,6
Λοιπές επιδοτήσεις 7 7 4,0
Δαπάνες ΝΑΤΟ με εθνική συμμετοχή 46 46 0,8
Απαλλοτριώσεις 10 9 -7,2
Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 6 6 0.4
Δαπάνες περίθαλψης ομογενών 1 1 -10,6
Προγράμματα ΕΕ 6 5 -25,3
Συναλλαγματικές διαφορές 4 4 -4,3
Λοιπές σύνθετες δαπάνες υπουργείων 318 238 -25,1

Σ ύνολο 2.268 2.205 -2,8

Πίνακας 2.26 Χρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων 
(σε εκατ. ευρώ)

Α σφ αλιστικά
ταμεία

2 0 0 2
Π ραγματοποιήσεις

2 0
Ε κτιμ . Π

0 3
ραγ/σεω ν

2 0 0 4
Π ροϋπολογισμός

Μεταβολή
2004/03

%
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ΟΓΑ* 1.676 856 2.532 1.800 912 2.712 2.160 952 3.112 14,7
ΙΚΑ 430 315 745 1.373 1.373 1.450 1.450 5,6
ΤΕΒΕ 70 40 74 184 51 42 100 193 52 43 105 200 3,6
ΤΑΕ 15 7 26 48 13 8 20 41 14 9 22 45 9,8
ΤΣΑ 9 41 16 66 9 53 12 74 9 36 19 64 -13,3
ΝΑΤ 470 470 515 515 540 540 4,9
ΤΣΠ- ΗΣΑΠ 3 3
Λοιποί 8 9 17 30 10 40 31 11 42 5,0
ΕΚΑΣ (πλην Δημοσίου) 388 388 448 448 588 588 31,3

ANY 20 20 20 20
Σ ύνολο 3.086 944 440 4.470 4.259 1.015 142 5.416 4.847 1.040 157 6.044 11,6 „

* Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πολυτεκνικά επιδόματα που διαχειρίζεται ο ΟΓΑ.



Πίνακας 2.27 Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά λειτουργική ταξινόμηση
(σε εκατ. ευρώ)

2003 2004 Μ εταβολή
2004

Σ υμ μετοχή  %
Ε κτ. πραγμ /σεω ν Π ρ οϋπ /σμ ός % στο σύνολο  

π ροϋπ /σμού στο Α ΕΠ

Α μυνα* 3.242 3.464 6,8 6,7 2,1

ΤΠ 3.106 3.324 7,0 6,4 2,0
ΠΔΕ 136 140 2,9 0,3 0,1

Ε κπαίδευση* 5.069 5.550 9,5 10,7 3,4

ΤΠ 4.474 4.830 8,0 9,3 2,9
ΠΔΕ 595 720 21,0 1,4 0,4

Υ γεία-πρόνοια* 4.077 4.434 8,8 8,6 2 ,7
ΤΠ 3.902 4.184 7,2 8,1 2,6
ΠΔΕ 175 250 42,9 0,5 0,2

Κ οινω νική  ασφ άλιση 5.402 6.052 12,0 11,7 3 ,7

ΤΠ 5.402 6.052 12,0 11,7 3,7
(ΝΑΤ) (542) (578) (6,7) (Μ ) (0,4)

Γ εω ργία 1.796 1.994 11,0 3,8 1,2

ΤΠ 890 959 7,8 1,9 0.6
Επιδοτήσεις 511 554 8,4 1.1 0,3
ΠΔΕ 395 481 21,8 0,9 0,3

Τ όκ οι 9.350 9.750 4,3 18,8 5 ,9

Δ ιά φ ορ ες ά λλες δ απάνες 19.375 20.556 6,1 39,7 12,5

ΤΠ 12.076 12.897 6,8 24,9 7,9
ΠΔΕ 7.299 7.659 4,9 14,8 4,7
ΜΕΔ** 99

Σ ύνολο 48.410 51 .800 7,0 100,0 31,6

ΤΠ 39.810 42 .550 6,9 82,1 26,0

Π ΔΕ 8.600 9.250 7,6 17,9 5 ,6

Χ ρεολύσια 22.338 19.844 ■11,2 38,3 12,1

(ενόπλων δυνάμεων) (804) (557) (-30,7) (1,1) (0,3)

Προκαταβολές για εξοπλιστικά προγράμ
ματα

181 201 11,0 0,4 0,1

Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες χρεολυσίων ΥΕΘΑ, ΟΣΚ και ΔΕΠΑΝΟΜ 
! ΜΕΔ = Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες



Ασφάλιση, περίθαλψη

Οι πιστώσεις της κατηγορίας αυτής προβλέπο- 
νται σημαντικά αυξημένες έναντι του προηγου
μένου έτους (9,3%).

Οι επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία είναι 
σημαντικά αυξημένες κατά 12,7% και αντι
στοιχούν στο 16,6% των πρωτογενών δαπανών, 
έναντι 15,9% του 2003 και 13,9% του 2002. Η 
αύξηση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα 
που δίνεται για περαιτέρω ενίσχυση της κοινω
νικής πολιτικής και ιδιαίτερα για:

> την καταβολή των αυξημένων συντάξεων 
των αγροτών κατά 30 ευρώ περίπου το μή
να, από 1/1/2004 (αύξηση επιχορήγησης 
ΟΓΑ κατά 20%),

> την αύξηση του ΕΚΑΣ, επίσης κατά 30 ευ
ρώ περίπου το μήνα (αύξηση 31,3%),

> την αύξηση της επιχορήγησης του ΙΚΑ,

> την αύξηση των συντάξεων των ναυτικών, 
μέσω της επιχορήγησης του ΝΑΤ,

> την ενίσχυση του ΟΑΕΕ και την κοινωνική 
χρηματοδότηση των λοιπών ασφαλιστικών 
ταμείων.

Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής είναι αυξη
μένες κατά 7,0%, παρά το γεγονός ότι οι κατα
ναλωτικές δαπάνες (πίνακας 2.25) είναι περιο
ρισμένες (μείωση κατά 2,8%). Η αύξηση οφεί
λεται κυρίως στη χρηματοδότηση των μέτρων 
και δράσεων της κοινωνικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής καθώς και στις νέες δαπάνες, όπως:

> η αύξηση των επιδομάτων των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες,

λ  η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας,

> η αύξηση των γεωργικών επιδοτήσεων και 
της εξισωτικής αποζημίωσης των ορεινών 
και μειονεκτικών περιοχών,

> η ενίσχυση των φοιτητών που σπουδάζουν 
σε άλλη πόλη εκτός του τόπου κατοικίας 
τους,

> η θέσπιση κινήτρων για την κάλυψη θέσεων 
προσωπικού σε δυσπρόσιτες ορεινές ή απο
μονωμένες νησιωτικές περιοχές,

> η ενίσχυση των άνεργων οικογενειών με 
παιδιά,

> η αύξηση των δαπανών για την ολυμπιακή 
προετοιμασία,

> οι δαπάνες για τη διενέργεια των εκλογών,

> οι δαπάνες για την πρακτική άσκηση απο
φοίτων επαγγελματικών σχολών υγείας στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα.

Αποδιδόμενοι πόροι

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αποδό
σεις πόρων που εισπράττονται από το Δημόσιο 
για λογαριασμό τρίτων (ΝΠΔΔ, οργανισμοί, 
ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). Ιδιαίτερα σημα
ντική είναι η αύξηση των κονδυλίων που προ- 
βλέπεται να διατεθεί στους OTA α’ και β’ βαθ
μού (πίνακας 2.28).

Τόκοι

Για το έτος 2003 το ύψος των δαπανών για τό
κους, όπως προαναφέρθηκε, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ θα μειωθεί περαιτέρω και θα διαμορφωθεί 
στο 5,9%.

Δαπάνες κατά υπουργείο

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά υπουρ
γείο, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πι
στώσεις για τις αντίστοιχες δραστηριότητες των 
περιφερειών, καθώς επίσης και των σχετικών 
επιχορηγήσεων στις νομαρχιακές αυτοδιοική
σεις, εμφανίζονται στον πίνακα 2.29.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά
των

Οι πιστώσεις για τις δαπάνες εκπαίδευσης του 
έτους 2003 είναι αυξημένες σε σχέση με τις 
αντίστοιχες του τρέχοντος έτους κατά 8,0%.

Οι αυξημένες αυτές πιστώσεις προβλέπεται να 
καλύψουν κυρίως δαπάνες:



Πίνακας 2.28 Αποδιδόμενοι πόροι 
(σε εκατ. ευρώ)

2002
Π ληρω μές

2003
2004

Π ροϋπ/σμός

Μ ετα βολή  %
Φ ορείς Ε κ τιμή σεις

π ραγμ /σεω ν 2003/02 2004/03

Σ ύνολο ασφ α λιστικ ώ ν ταμείω ν 944 1.015 1.041 7,5 2,5
ΟΓΑ 856 912 952 6,6 4,4
ΤΕΒΕ 40 42 44 5,3 4,0
ΤΑΕ 7 8 9 6,4 9,9
ΤΣΑ 41 53 36 30,1 -32,1
Σ ύνολο  O T A  α' βαθμού 1.438 1.606 1.773 11,7 10,3
OTA α’ βαθμού (φόρος εισοδήματος) 1.232 1.148 1.280 -6,9 11,5
OTA α’ βαθμού (τέλη κυκλοφορίας) 153 278 284 81,8 2,3
OTA α’ βαθμού (εταβίβαση ακινήτων ν.δ. 317/69) 23 24 25 6,3 4,2
OTA α' βαθμού Δωδεκανήσου 14 17 18 17,9 9,1
OTA α’ βαθμού (λοιπά) 16 141 166 757,1 17,5
Σ ύνολο O T A  β ’ βαθμού 389 435 465 11,6 6,9
OTA β’ βαθμού (ΦΠΑ) 70 223 238 217,8 6,9
OTA β’ βαθμού (τέλη κυκλοφορίας) 130 76 81 -41,6 6,1
OTA β’ βαθμού (λοιπά έσοδα) 189 136 146 -28,3 7,4
Σ ύνολο λοιπ ώ ν α ποδόσεω ν 275 304 306 10.7 0.7
ΕΤΕΡΠΣ 22 30 33 36,9 9,0
ΤΕΟ 11 15 15 27,2 0,0
Ενίσχυση κινηματογράφου 10 10 10 0,3 0,0
Απόδοση βάσει ν. 2227/94 76 76 77 0,0 1,2
ΕΟΦ 5 5 6 -14,2 17,0
ΕΛΓΑ 75 84 84 12,3 0,4
Λοιπές περιπτώσεις 76 85 83 12,8 -3,0
Σ ύνολο  επ ιστρ οφ ώ ν δασμώ ν 6 25 16 359,3 -37,9
Επιστροφές δασμών 6 25 16 359,3 -37,9
Σ ύνολο 3.051 3.385 3.600 11,0 6,3

> μισθοδοσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, 
τόσο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για την κάλυψη νέων αναγκών 
και κυρίως αυτές για τη διεύρυνση του θε
σμού των ολοήμερων σχολείων, όσο και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την κάλυ
ψη των αναγκών των νέων τμημάτων στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ,

> οργάνωσης των περιφερειακών διευθύνσεων 
εκπαίδευσης ώστε να επιτευχθεί διοικητική, 
παιδαγωγική, εκπαιδευτική και επιμορφωτι
κή αποκέντρωση της εκπαίδευσης,

λ- συνέχισης του προγράμματος επιμόρφωσης 
των καθηγητών στις βασικές δεξιότητες και 
προγραμμάτων εξειδίκευσης σε θέματα ε
φαρμογής εκπαιδευτικών εργαλείων στη δι
δακτική πρακτική,

> ενίσχυσης του θεσμού του ολοήμερου νη
πιαγωγείου και δημοτικού,

> σύνταξης νέων προγραμμάτων σπουδών και 
συγγραφής νέων διδακτικών βιβλίων,

> δημιουργίας νέων σχολικών εργαστηρίων, 
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
καλλιτεχνικών σχολείων και μονάδων ειδι
κής αγωγής,

> ενίσχυσης των δημοτικών βιβλιοθηκδιν με 
δημόσια κέντρα πρόσβασης στο διαδίκτυο 
και ίδρυσης νέων βιβλιοθηκών,

> λειτουργίας νέων προγραμμάτων μεταπτυ
χιακών σπουδών,

> ανάπτυξης δέσμης μέτρων και προγραμμά
των για την παροχή ολοκληρωμένης πολιτι
κής για τη νεολαία και την ενίσχυση της νε
ανικής δημιουργίας,

> συνέχισης του προγράμματος της ολυμπια
κής παιδείας,



Πίνακας 2.29 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά υπουργείο
(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 Μ ετά Ιολή %

Υ π ουρ γεία -φ ορ είς
Π ραγμ /σεις Π ροϋπ/σμός Εκτιμ. πμαγμ. Π ροβλέψ εις 2003/02 2004/03

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 4.048 5.038 4.986 5.588 23,2 12,1
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 4.193 4.472 4.474 4.830 6.7 8,0
Υγείας και Πρόνοιας 3.732 3.856 3.902 4.184 4,6 7,2
Εθνικής Αμυνας 3.024 3.165 3.106 3.324 2,7 7,0
Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρ. 2.436 2.370 2.586 2.910 6,2 12,5
Δημόσιας Τάξης 1.522 1.552 1.545 1.668 1,5 8,0
Γ εωργίας 792 901 890 959 12,3 7,8

Επιδοτήσεις Γεωργίας 457 512 511 554 11,8 8,3
Εμπορικής Ναυτιλίας 657 721 720 ΊΊΑ 9,6 7,5

Επιχ. ΝΑΤ-ΕΚΑΣ 493 542 542 578 9,8 6,7
Οικονομίας και Οικονομικών 701 656 687 712 -2,0 3,6
Δικαιοσύνης 434 443 453 479 4,5 5,8
Εξωτερικών 355 391 374 393 5,3 5,1
Μεταφορών -  Επικοινωνιών 275 282 277 292 1,0 5,3

Συγκοινωνιακοί φορείς 175 178 178 183 1,9 2,5
Πολιτισμού 250 255 249 266 -0,3 6,7
ΠΕΧΩΔΕ 160 168 162 170 1,0 5,3
Ανάπτυξης 163 170 169 188 3,6 11,2
Τύπου 61 60 69 73 13,3 5,4
Αιγαίου 21 23 22 26 7,2 15,7
Μακεδονίας -  Θράκης 15 16 16 17 4.3 6,5
Προεδρία Δημοκρατίας 3 3 3 3 11,5 4,1
Βουλή 110 121 121 133 10,1 9,9
Γ ενικές κρατικές δαπάνες 5.079 5.299 5.415 5.810 6,6 7.3
Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 149 25 125 -16,1

Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων 109 4
Υγείας και Πρόνοιας 40 75
Εξωτερικών 17 3
Εμπορικής Ναυτιλίας 20
Τύπου 15
Δημόσιας Τάξης 8 8

Αντικριζόμενες δαπάνες (σε ύψος) 117 108 -7,9
Υπουργείο Μεταφορών (ΤΕΛΛ) 89 78
Εξωτερικών 23 30
Ανάπτυξης 5

I. Σ ύνολο π ρ ω τογενώ ν δ απανώ ν Τ Π 28.297 29.986 30 .460 32 .800 7,6 7,7

II. Τ όκ οι 9 .134 9.400 9.350 9.750 2,4 4,3

III. Σ ύνολο  δα π α νώ ν ΤΠ  (πλην χρεολυ- 37.431 39 .385 39.810 42.550 6,4 6,9

σίω ν) (Ι+ΙΙ)
IV . Χ ρεολύσια 20.860 21.626 22.338 19.844 7,1 -11,2

εκ των οποίων ενόπλων δυνάμεων 425 304 804 557 89,0 -30,7
εκ των οποίων ΔΕΠΑΝΟΜ και ΟΣΚ 65 60 62 64 -4,6 3,2

V. Π ρ οκ α τα βολές γ ια  εξοπ λιστικ ά  προ- 151 181 201 19,9 11,0
γρ ά μμα τα



> ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
στο εξωτερικό και

> αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των 
σχολείων και κατασκευής νέων με στόχο ό
λα τα σχολεία να λειτουργούν το πρωί.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί
σεων

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται το 2004 
κατά 12,1%.

Με τη διάθεση των σημαντικών αυτών πόρων 
θα καλυφθεί:

> η αύξηση των βασικών συντάξεων του ΟΓΑ 
κατά 30 ευρώ περίπου μηνιαίως από 
1/1/2004,

> η αύξηση του ΕΚΑΣ ομοίως κατά 30 ευρώ 
μηνιαίως από 1/1/2004,

> οι υποχρεώσεις του Δημοσίου στην κοινω
νική ασφάλιση (τριμερής χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση 1ΚΑ, επιχορηγήσεις λοιπών

ασφαλιστικών ταμείων),

> η χρηματοδότηση του Λογαριασμού Αγρο
τικής Εστίας,

> η αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 
10% και

> η δαπάνη των κινήτρων απασχόλησης των 
γυναικών και της προστασίας της μητρότη
τας.

Υπουργείο Γεωργίας

Ο προϋπολογισμός των δαπανών για τη γεωρ
γία αυξάνεται κατά 7,8%. Οι πόροι αυτοί απο
βλέπουν στη χρηματοδότηση των δράσεων α
γροτικής ανάπτυξης και τη στήριξη του γεωρ
γικού εισοδήματος.

Σκοπός της γεωργικής πολιτικής είναι η βελτί
ωση των δομών και της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής γεωργίας. Η πολιτική αυτή συνί- 
σταται σε μία πλειάδα μέτρων που παρεμβαί
νουν σε κάθε μορφή δραστηριότητας και ενι
σχύουν κάθε ενέργεια που αποβλέπει στη βελ
τίωση των δομών και διαρθρώσεων.

Πίνακας 2.30 Οικονομικές ενισχύσεις στη γεωργία 
(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 Μ ετα βολή  %
Ε νίσχυση  κατά  φ ορέα Π ρα γμ α τ. Π ροϋπ. Ε κτ.πραγμ . Π ροϋπ . 2003/02 2004/03

Α πό εθνικ ούς π όρ ους 3.147 3.568 3.563 3.975 13,2 11,6

Εθνικές ενισχύσεις προσανατολισμού και διαρθρώσεων 27 34 34 7 25,9 -79,4
Οικονομικές ενισχύσεις με ευρωπαϊκή συμμετοχή 299 329 329 339 10,0 3,0
Εθνική συμμετοχή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ΕΕ 4 11 9 11 125,0 22,2
Κάλυψη ελλείμματος Ειδικού Λογ/σμού Εγγυήσεων Γεωργικών 124 138 138 198 11,3 43,5
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)
Επιδοτήσεις επιτοκίων 212 13 13 15 -93,9 15,4
(Ρυθμίσεις οφειλών κτηνοτροφών) (200)
(Επιδότηση επιτοκίου χορηγήσεων ATE) (7) (10) (9) (10) (28.6) (11.1)
(Επιδότηση επιτοκίου αγροτικών στεγαστικών δανείων) (5) (3) (4) (5) (-20,0) (25,0)
Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 228 640 395 481 73,2 21,8
Συντάξεις-αποζημιώσεις μέσω ΟΓA -  ΕΛΓA 2.163 2.333 2.557 2.822 18,2 10,4
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων 90 70 88 102 -2,2 15,9

Από ΕΕ  (F E O G A  - Ε γγυή σεις) 2.460 2.823 2.740 2.783 11,4 1,6

Γενικό σύνολο οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργία 5.607 6.391 6.303 6.758 12,4 7,2



Παρότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η εθνική 
πολιτική αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο 
στο εφαρμοστικό μέρος, αλλά και στην όλη 
διάρθρωση των μέτρων ώστε να ανταποκρίνο- 
νται πλήρως στην ελληνική πραγματικότητα.

Η χρηματοδότηση των μέτρων αυτών καλύπτε
ται τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς 
πόρους.

Η διάθεση των κονδυλίων αυτών αποσκοπεί 
στη διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών, 
τη στήριξη της παραγωγής, την εξυγίανση ση
μαντικών παραγωγικών κλάδων της γεωργίας, 
την αντιστάθμιση του κόστους και των απω
λειών εισοδήματος και τη βελτίωση της ποιότη
τας των αγροτικών προϊόντων.

Υπουργείο Πολιτισμού

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουρ
γείου Πολιτισμού εμφανίζονται αυξημένες κα
τά 6,7%.

Οι πιστώσεις αυτές θα καλύψουν:

> δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού,

> λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών 
υπηρεσιών του τομέα της πολιτιστικής κλη
ρονομιάς, στο πλαίσιο του νέου οργανισμού,

> δαπάνες διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώ
ρων και μουσείων λόγω της αυξημένης επι- 
σκεψιμότητας που προβλέπεται το 2004,

> πολιτιστικά προγράμματα για τη διάδοση 
και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και 
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο της προσπάθειας επιστροφής των 
μαρμάρων του Παρθενώνα,

> δαπάνες αθλητικών ομοσπονδιών και σωμα
τείων για την αρτιότερη και πληρέστερη α
γωνιστική προετοιμασία των αθλητών, ενό- 
ψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Οι πιστώσεις για τις δαπάνες της υγείας και 
πρόνοιας θα αυξηθούν και πάλι σημαντικά με 
ρυθμό 7,2%.

Η αύξηση των δαπανών υγείας -  πρόνοιας το 
2004 οφείλεται:

> στην πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέ
σεων στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 
ΕΚΑΒ και κέντρα ψυχικής υγείας,

> στην ενίσχυση του ΚΕΕΛ στο πλαίσιο του 
προγράμματος της επιδημιολογικής επιτή
ρησης της χώρας,

> στην ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ και του 
ΟΚΑΝΑ προκειμένου να επεκτείνουν τα 
προγράμματά τους σε όλη τη χώρα,

> στην ανάπτυξη περαιτέρω δομών στήριξης 
των προγραμμάτων ψυχιατρικής μεταρρύθ
μισης και αποασυλοποίησης των ασθενών,

> στην αύξηση των επιδομάτων των ατόμων 
με αναπηρίες,

> στην πλήρη ανάπτυξη των νοσοκομείων 
«Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη και 
«Αττικού» στο Χαϊδάρι.

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης

Η αύξηση των δαπανών του υπουργείου κατά 
το οικονομικό έτος 2004, κυρίως οφείλεται:

'r στην πρόσληψη νέων υπαλλήλων σε φορείς 
του υπουργείου και στις νομαρχιακές αυτο
διοικήσεις,

> στην επιχορήγηση παραμεθόριων δήμων και 
επαρχείων για αναπτυξιακά και οικονομικά 
κίνητρα,

> στην αυξημένη χρηματοδότηση των πολιτι
κών κομμάτων λόγω των εκλογών του 2004,

> στις δαπάνες και αποζημιώσεις λόγω των 
εκλογών για το εθνικό και ευρωπαϊκό κοι
νοβούλιο,

> στις αυξημένες αποδόσεις ΚΑΠ σε OTA α’ 
και β' βαθμού.

Υπουργείο Μακεδονίας -  Θράκης

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μακεδονί- 
ας-Θράκης είναι αυξημένος κατά 6,5% έναντι 
των αντίστοιχων εκτιμήσεων του 2003. Η ση
μαντική αυτή αύξηση αποσκοπεί στη συνέχιση



των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του 
υπουργείου στο χώρο ευθύνης του και κυρίως 
στις παραμεθόριες περιοχές.

Ομοίως, με τα αυξημένα κονδύλια του υπουρ
γείου αυτού θα ενταθούν οι προσπάθειες διεκ
δίκησης της διοργάνωσης της παγκόσμιας έκ
θεσης EXPO 2008.

Υπουργείο Αιγαίου

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Αιγαίου 
παρουσιάζει αύξηση κατά 15,7%. Η ιδιαίτερα 
υψηλή αυτή αύξηση οφείλεται στη διάθεση ση
μαντικών κονδυλίων για την επιδότηση των 
άγονων γραμμών.

Για το 2004 το Υπουργείο Αιγαίου θα συνεχί
σει επίσης τις πρωτοβουλίες του σε θέματα χω
ροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος με σκο
πό την προστασία του περιβάλλοντος και της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των νησιών του 
Αιγαίου.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Οι δαπάνες του Υπουργείου Ανάπτυξης για το 
2004 προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση 
κατά 11,2%.

Οι αυξημένες αυτές πιστώσεις θα διατεθούν για 
την ενίσχυση:

> των δραστηριοτήτων του EOT με σκοπό την 
ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
προκειμένου να γίνουν ελκυστικότερες στην 
τουριστική αγορά,

> των ερευνητικών και επιστημονικών κέ
ντρων με στόχο την αξιοποίηση της νέας 
γνώσης, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα στην παγκοσμιοποιημέ- 
νη οικονομία,

> των προγραμμάτων προστασίας του κατα
ναλωτή (παρακολούθηση τιμών, έλεγχος 
ποιότητας τροφίμων, εφαρμογή νομοθεσίας 
τιμολόγησης φαρμάκων κ.λπ.).

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(πλην των δαπανών για το Πεδίο Βολής Κρή
της, των δαπανών ΝΑΤΟ και των εξοπλιστικών

προγραμμάτων) εμφανίζονται το 2004 αυξημέ
νες κατά 7,0% έναντι των αντίστοιχων δαπα
νών του 2003.

Από τα συνολικά κονδύλια που τίθενται στη 
διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα 
αντιμετωπισθούν και οι πρόσθετες δαπάνες που 
προκαλούνται από:

> την πρόσληψη των επαγγελματιών οπλιτών 
που θα στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις 
και θα καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό 
που δημιουργήθηκαν από τη μείωση της θη
τείας,

> την κατάργηση και τη σύμπτυξη στρατιωτι
κών μονάδων στο πλαίσιο της αναδιοργά
νωσης των ενόπλων δυνάμεων,

> τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στις 
συμμαχικές και διεθνείς υποχρεώσεις της 
Χώρας,

> την ανάγκη επίτευξης επιθυμητού δείκτη 
ασφάλειας πτήσεων και υποστήριξης των 
νέων οπλικών συστημάτων.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπονται 
αυξημένες πιστώσεις κατά 5,8%, σε σχέση με 
το τρέχον έτος. Οι πιστώσεις αυτές θα καλύ
ψουν:

> τη δαπάνη μισθοδοσίας των νέων υπαλλή
λων που προβλέπονται να προσληφθούν 
στις υπηρεσίες του υπουργείου και τα δικα
στήρια,

> τις δαπάνες λειτουργίας του νέου φορέα «Ε
πάνοδος», η ίδρυση του οποίου αποσκοπεί 
στην έγκαιρη αποκατάσταση των αποφυλα- 
κιζόμενων,

> τις δαπάνες της νέας Αρχής Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών και

> τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες του νέ
ου κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Υπουργείο Εξωτερικών

Οι δαπάνες του υπουργείου αυτού θα αυξηθούν 
κατά 5,1%. Η αύξηση αυτή θα καλύψει κυρίως 
δαπάνες από την πρόσληψη προσωπικού και



την ίδρυση νέων διπλωματικών αρχών στις υπό 
ένταξη στην ΕΕ χώρες.

Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενη
μέρωσης

Οι συνολικές πιστώσεις που προ βλέπονται για 
το Υπουργείο Τύπου και MME εμφανίζονται 
αυξημένες σε ποσοστό 5,4% σε σχέση με το 
τρέχον έτος, κυρίως λόγω:

> της πρόσληψης υπαλλήλων στην κεντρική 
υπηρεσία και το ΕΣΡ,

> των αυξημένων αναγκών για καταβολή στα 
ΕΛΤΑ της διαφοράς του ταχυδρομικού τέ
λους διακίνησης ημερήσιου και περιοδικού 
τύπου,

> της επιχορήγησης στο Αθηναϊκό Πρακτο
ρείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) και το Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων,

> των δαπανών για την προβολή των εθνικών 
θεμάτων.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Ο προϋπολογισμός των δαπανών του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης για το 2004 εμφανίζεται 
αυξημένος κατά 8,0%. Οι αυξημένες πιστώσεις 
θα καλύψουν:

> τη νέα δαπάνη που προέκυψε από την αύξη
ση της αποζημίωσης για την εργασία πέραν 
του πενθημέρου και την αποζημίωση για την 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες του αστυ
νομικού και πυροσβεστικού προσωπικού,

> την ολοκλήρωση του εξοπλιστικού προ
γράμματος της ΕΛΑΣ,

> τις αυξημένες ανάγκες για τα μέτρα ασφά
λειας κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών α
γώνων και

> την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων της 
ΕΛΑΣ και κυρίως της έκδοσης των διαβα
τηρίων, αρμοδιότητα που μεταφέρεται από 
τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων

Οι πιστώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ το έτος 2004 θα 
αυξηθούν σε σχέση με το 2003 κατά 5,3%,

προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κατεδά
φισης αυθαιρέτων ακινήτων από τις περιφέ
ρειες, μισθώσεων ακινήτων, συνέχισης των 
προγραμμάτων αποκατάστασης των σεισμο
πλήκτων, καθώς και διάφορων επιχορηγήσεων 
και αποδόσεων εσόδων.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουρ
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας αυξάνονται κατά 
7,5% το 2004. Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει 
κυρίως αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας του 
προσωπικού λόγω πρόσληψης νέων λιμενικών 
κατά το 2003 και αυξημένες δαπάνες για την 
αντιμετώπιση του κόστους λειτουργίας των ά
γονων γραμμών λόγω απελευθέρωσης των α
κτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση της 
επιχορήγησης του ΝΑΤ για κάλυψη του ελ
λείμματος του, που προέρχεται κυρίως από την 
καταβολή συντάξεων στους ναυτικούς οι οποί
ες αναπροσαρμόστηκαν σημαντικά, καθώς και 
την αύξηση του ΕΚΑΣ.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπο
λογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Ε
πικοινωνιών ανέρχεται στα 292 εκατ. ευρώ. 
Από αυτά τα 183 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
την αντισταθμιστική καταβολή στους συγκοι
νωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ), ενώ το υ
πόλοιπο θα διατεθεί για τις λειτουργικές δαπά
νες της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της 
Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχη
μάτων.

Με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
ΥΠΑ όσο και με την εγγραφή πρόσθετων πι
στώσεων κατά τη διάρκεια του 2004, που 
πραγματοποιείται έναντι ειδικών εσόδων προ
ερχόμενων από το τέλος εκσυγχρονισμού και 
ανάπτυξης αεροδρομίων (ΤΕΑΑ), επιδιώκεται 
η απρόσκοπτη λειτουργία των αερολιμένων της 
χώρας, η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση και ο 
υλικοτεχνικός τους εκσυγχρονισμός.



2.4 Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Το συνολικό ύψος των δαπανών του ΠΔΕ για 
το 2004 καθορίσθηκε σε 9.250 εκατ. ευρώ. Το 
ποσό αυτό, το μεγαλύτερο στην ιστορία του 
προϋπολογισμού, κατανέμεται σε 5.300 εκατ. 
ευρώ για την προώθηση των έργων που συγ- 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και σε 3.950 εκατ. ευρώ για την προώ
θηση των έργων που χρηματοδοτούνται μόνο 
από εθνικούς πόρους (πίνακας 2.8).

Έργα υποδομών, εθνικού και περιφερειακού 
επιπέδου

Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ
σεων χρηματοδοτούνται τα έργα για την διά
νοιξη και κατασκευή της Εθνικής Οδού Πάτρα 
-  Αθήνα -  Θεσσαλονίκη -  Ειδομένη, της Εγνα- 
τίας και της Αττικής Οδού, τα έργα του Μετρό 
Αθηνών, τα έργα για το ΤΡΑΜ Αθηνών, ο εκ- 
συγχρονισμός του στόλου των αστικών λεωφο
ρείων της Πρωτεύουσας, τα λιμενικά έργα και 
τα έργα για τα αεροδρόμια, καθώς και τα έργα 
για το συνολικό οδικό δίκτυο της χώρας. Τα 
έργα της κατηγορίας αυτής απορροφούν το με
γαλύτερο τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, σε σχέση με τα λοιπά έργα του 
Προγράμματος. Το συνολικό ποσό που θα δια
τεθεί για τα προαναφερθέντα έργα προβλέπεται 
να ανέλθει στα 2.139 εκατ. ευρώ, ποσό που α
ντιστοιχεί στο 23,1% του συνόλου του ΠΔΕ.

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
χρηματοδοτείται επίσης το σύνολο των αντι- 
πλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της 
χώρας, με πιστώσεις συνολικού ύψους 141 ε
κατ. ευρώ (αύξηση 31,8%). Στην κατηγορία 
αυτή περιλαμβάνονται έργα όπως, τα αρδευτικά 
και αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας 
(φράγματα και διευθετήσεις χειμάρρων) και τα 
αντιπλημμυρικά της Αττικής. Στην ίδια κατη
γορία περιλαμβάνεται και το έργο για την επα- 
ναδημιουργία της Λίμνης Κάρλα στη Θεσσαλί
α, συνολικού προϋπολογισμού 138 εκατ. ευρώ, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρω
παϊκή Ένωση.

συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργι
κών προϊόντων, οι οικονομικές ενισχύσεις γε
ωργικών προγραμμάτων, οι κατασκευαστικές 
βελτιώσεις και ο εξοπλισμός κτηνιατρικών ερ
γαστηρίων σε ακριτικές περιοχές κ.λπ. Για τα 
έργα αυτά δεσμεύονται πιστώσεις 340 εκατ. 
ευρώ.

Επίσης χρηματοδοτούνται δράσεις στη βιομη- 
χανία-βιοτεχνία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
των ιδιωτικών επενδύσεων. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις βιομηχανικών, 
βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών και ναυπηγοεπι- 
σκευαστικών επιχειρήσεων των αναπτυξιακών 
νόμων 1262/82, 1892/90 και 2601/98, οι δαπά
νες για την ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων 
υποδοχής επενδυτών στη χώρα, οι επιχορηγή
σεις στον ΕΟΜΜΕΧ για αποζημιώσεις επιχει
ρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες κ.λπ.

Ένα άλλο σημαντικό έργο είναι ο εκσυγχρονι
σμός του ΟΣΕ (διπλή γραμμή και ηλεκτροκί
νηση στον άξονα Πάτρα -  Αθήνα -  Θεσσαλο
νίκη -  Ειδομένη) με τη διάθεση ποσού ύψους 
300 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμεί με το 3,2% του 
συνόλου του Προγράμματος.

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα και 
τεχνολογία και ιδιαίτερα δράσεις που αφορούν 
σε προγράμματα ανάπτυξης βιομηχανικών ε
ρευνών, σε προγράμματα ενίσχυσης ερευνητι
κού δυναμικού κ.λπ. Οι σχετικές δαπάνες εμ
φανίζουν αύξηση της τάξης του 12,3%. Στις 
δαπάνες για ενέργεια περιλαμβάνονται οι επι
χορηγήσεις σε ενδιάμεσους φορείς για την 
πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ανα
νεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ. Οι δαπάνες 
αυτές προβλέπονται να αυξηθούν κατά 93,5%.

Σημαντικά είναι επίσης τα ποσά που διατίθε
νται από τις Δημόσιες Επενδύσεις για τον εκ- 
συγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης. Τα ποσά που προβλέ- 
πονται για το 2004 ανέρχονται στα 323 εκατ. 
ευρώ (αύξηση 64,8%).

Έργα για την παιδεία, τον πολιτισμό και την 
υγεία - πρόνοια

Τα έργα του γεωργικού τομέα, της αλιείας και Επίσης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμ- 
των δασών συνιστούν μια άλλη πολύ σημαντι- βάλλουν στην πνευματική, πολιτιστική και κοι- 
κή κατηγορία έργων. Στην κατηγορία αυτή πε- νωνική ανάπτυξη. Στην κατηγορία αυτή περι- 
ριλαμβάνονται έργα υποδομών για τη βελτίωση



λαμβάνονται οι δαπάνες για την παιδεία, τον 
πολιτισμό, την υγεία και πρόνοια.

Για τον τομέα της παιδείας προβλέπεται ποσό 
720 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή του τομέα αυτού 
στο σύνολο των Δημοσίων Επενδύσεων ανέρ
χεται στο 7,8% και παρουσιάζει αύξηση 21%. 
Τα έργα αυτά αφορούν υποδομές σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς των ΑΕΙ και 
ΤΕΙ, το κατασκευαστικό πρόγραμμα του ΟΣΚ 
για σχολικά κτίρια, υποστηρικτικές εκπαιδευτι
κές εργασίες σε βιβλιοθήκες, σε προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Τα
μεία, στην επιμόρφωση ενηλίκων κ.λπ.

Οι δαπάνες για την υγεία -  πρόνοια, προβλέπε- 
ται να αυξηθούν κατά 42,9% το 2004 σε σχέση 
με το 2003. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνο
νται, μεταξύ άλλων, δαπάνες για κτιριακές υ
ποδομές και εξοπλισμό των νοσοκομείων, για 
τη λειτουργία παιδικών σταθμών και γηροκο
μείων, τη δημιουργία ξενώνων (πρόγραμμα α- 
ποασυλοποίησης), καθώς και δαπάνες για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Έργα περιφερειακών και νομαρχιακών προ
γραμμάτων

Η συμβολή του ΠΔΕ στην ανάπτυξη και στην 
οικονομική ανόρθωση της περιφέρειας είναι 
πολύ μεγάλη. Οι πιστώσεις που εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό του έτους 2004 για έργα 
περιφερειακών προγραμμάτων ανέρχονται στο 
ποσό των 790 εκατ. ευρώ (600 εκατ. ευρώ για 
έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και 
190 για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από 
εθνικούς πόρους εκ των οποίων τα 100 εκατ. 
ευρώ συμπεριλαμβάνονται στον τομέα των ο
λυμπιακών έργων) (αύξηση 7,8%).

Στον πίνακα 2.31 εμφανίζονται οι πληρωμές 
για τη χρηματοδότηση των έργων της κατηγο
ρίας αυτής.

Εκτός από τα έργα περιφερειακών προγραμμά
των, χρηματοδοτούνται και έργα νομαρχιακών 
προγραμμάτων. Το συνολικό ύψος των δαπα
νών για τα έργα της κατηγορίας αυτής προβλέ- 
πεται να ανέλθει στα 1.034 εκατ. ευρώ, εκ των

Πίνακας 2.31 Χρηματοδότηση έργων ΠΔΕ που εκτελούνται από τις περιφέρειες
(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 Μ εταβολή Μ ετα βολή
Π ληρω μ ές Εκτ. Π ροϋπολογι- 2003/2002 2004/2003

πρ α γ/σεω ν σμός

Χρηματοδοτήσεις έργων περιφέρειας με 437 503 600 15,1 19,3
κοινοτική συμμετοχή
Χρηματοδοτήσεις έργων περιφέρειας από 
εθνικούς πόρους (περιλαμβάνονται και 
ολυμπιακά έργα)

78 230 190 194,8 -17,4

Σ ύνολο 515 733 790 42,3 7,8

Πηγή: ΠΔΕ

Πίνακας 2.32 Χρηματοδότηση έργων νομαρχιακών προγραμμάτων από το ΠΔΕ
(σε εκατ. ευρώ)

2002
Π ληρω μές

2003
Εκτ.

π ραγ/σεω ν

2004
Π ροϋπολογι

σμός_____

Μ εταβολή
2003/2002

Μ ετα βολή
2004/2003

Χρηματοδοτήσεις νομαρχιακών έργων με 
κοινοτική συμμετοχή

100 155 216 55,0 39,3

Χρηματοδοτήσεις νομαρχιακών έργων 
από εθνικούς πόρους

665 632 818 -5,0 29,4

Σ ύνολο 765 787 1.034 2,9 31 ,4

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών



οποίων 216 εκατ. ευρώ από συγχρηματοδότηση 
Γ’ ΚΠΣ και 818 εκατ. ευρώ από αμιγώς εθνι
κούς πόρους.

Στον πίνακα 2.32 εμφανίζονται οι δαπάνες για 
τα νομαρχιακά έργα την περίοδο 2002-2004.

Σημειώνεται ότι, συνολικά η χρηματοδότηση 
των περιφερειακών προγραμμάτων και νομαρ
χιακών έργων, η οποία προβλέπεται να ανέλθει 
στα 1.824 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 100 
εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στον τομέα 
των ολυμπιακών έργων), αποτελεί το 19,7% 
του συνολικού Προγράμματος.

Πηγές Χρηματοδότησης του ΠΔΕ

Βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση 
των έργων του ΠΔΕ αποτελούν οι εισροές από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προ
σανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής. Για το 2004 προβλέπεται ότι τα έσο

δα από την Ε.Ε. θα καλύψουν το 43,4% περί
που του συνόλου των δαπανών του ΠΔΕ.

Η αύξηση των εσόδων από τις επιχορηγήσεις 
της ΕΕ προβλέπεται υψηλότερη κατά 41,3%.

Τα πιστωτικά έσοδα και η συμμετοχή του ΠΔΕ 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 
ΔΕΚΟ (πίνακας 2.34) παρουσιάζουν αύξηση το
2003 σε σχέση με το 2002 κατά 21% και το
2004 σε σχέση με το 2003 μείωση κατά 4,9%.

Η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων 
του ΠΔΕ 2004 κατά τομέα και φορέα, καθώς 
και οι πραγματοποιήσεις και εκτιμήσεις πραγ
ματοποιήσεων κατά τα έτη 2002 και 2003 αντί
στοιχα, εμφανίζονται στους πίνακες 2.14 και 
2.15

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ κατά τα 
έτη 2002, 2003 και 2004 με τα αντίστοιχα ποσά 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.33.

Πίνακας 2.33 Πηγές χρηματοδότησης ΠΔΕ 
(σε εκατ. ευρώ)

2002
Π ραγματ/σεις

2003
2004

Π ροϋπολογισμός

Μ ετα βολή  %
Π ηγές εσόδω ν Ε κ τιμή σεις

Π ραγμτ/σεω ν
2003/2002 2004/2003

Έ σ ο δ α  δημ όσιω ν επενδύσεω ν 2.557 3.205 4.120 25,3 28,5

Ί δ ια  έσοδα 14 360 100 2.471,4 -72,2

Ε π ιχορη γή σεις ΕΕ 2.543 2.845 4.020 11,9 41,3
- ΕΤΠΑ (1.597) (1.755) (2.500) (9,9) (42,5)
- ΕΓΤΠΕ (99) (335) (400) (238,4) (19,4)
- Ταμείο Συνοχής (544) (202) (500) (-62,9) (147,5)
- ΕΚΤ (299) (531) (598) (77,6) (12,6)
- ΧΜΠΑ (20) (20) (0,0)
- Λοιπές απολήψεις από ΕΕ (4) (1) (1)
- Απολήψεις από ΕΖΕΣ 0 ) (1)

Π ιστω τικά έσοδα  και συμμετοχή  του  
ΠΛΕ στην αύξηση  του Μ Κ  τω ν Δ Ε Κ Ο

4.457 5.395 5.130 21,0 -4,9

- Δάνεια εξωτερικού (2.985) (3.935) (3.730) (31,8) (-5,2)
- Συμμετοχή ΠΔΕ στην αύξηση των ΜΚ 

των ΔΕΚΟ
(1.472) (1.460) (1.400) (-0,8) (-4,1)

Σ ύνολο 7.014 8.600 9.250 22,6 7,6



Πίνακας 2.34 Συμμετοχή του ΠΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
των ΔΕΚΟ και λοιπών επιχειρήσεων του Δημοσίου 

(σε εκατ. ευρώ)

Δ η μ ό σ ιε ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
Π ρ α γ μ α το π ο ιή σεις Ε κ τ ιμ ή σ ε ις  π ρ α γμ /σ ε ιο ν Π ρο ϊιπ ολογ ισ uoc
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ΔΕΘ 6,1 6,1
ΔΕΠΑΝΟΜ 43,1 38,2 81,2 40,0 28,0 68,0 30,0 48,0 78,0
ΔΕΠΟΣ 0,5 4,8 5,3 21,9 21,9 20,0 20,0
Εγνατία 464,5 3,0 467,4 325,0 27,4 352,4 323,0 15,0 338,0
ΕΚΕΤΕ 0,1 0,1
ΕΛΟΤ 0,2 0,2 1,0 1,0
Ενοποίηση αρχαιολ. χώρων 5,2 22,0 27,2 13,0 ■12,9 25,9 10,0 21,0 31,0
ΕΟΜΜΕΧ 11,1 10,4 21,5 10,0 2,6 12,6 10,0 2,0 12,0
ΘΕΜΙΣ ΑΕ 3,1 46,8 49,8 41,0 41,1 30,0 30,0
ΚΕΔ 16,1 16,1 20,0 20,0 10,0 10,0
Κτηματολόγιο ΑΕ 19,8 19,8 50,0 50,0 40,0 40,0
Μετρό Αθηνών 12,2 12,2 100,0 100,0 250,0 250,0
ΟΑΣΑ 30,4 30,1 60,5 10,0 21,5 31,5 20,0 22,0 42,0
ΟΛΚ 1,8 1,8
ΟΠΕ 0,1 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0
ΟΣΕ 397,1 52,8 450,5 325,0 26,0 351,0 300,0 300,0
ΟΣΚ 169,7 169,7 10,0 169,7 179,7 5.0 160,0 165,0
Τραμ ΑΕ 45,2 45,2 75,0 75,0 50,0 50,0
ΕΡΤΑΕ 0,1 1,5 1,6 10,0 10,0
Προώθηση Πολιτιστ. Κληρον. 35,4 35,4 38,0 38,0 32,0 32,0
ΤΕΜΠΜΕ 80,0 80,0

Σ ύ ν ο λ ο 1.013,3 458,5 1.471,8 991,0 469,0 1.460,1 1.000,0 400,0 1.400,0

Πηγή : Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 2.35 Περιφερειακά προγράμματα 2004 
(σε εκατ. ευρώ)

Περιφέρειες Σ υγ/μ η μ α τοδ οτού-
μενο με ΕΕ

Χ ρη μα τοδότηση  από  
εθνικ ούς π όρους

Ο λυμ πια κ ά
έργα Σ ύνολο

Θεσσαλίας 50,0 6,0 9,0 65,0
Κεντρικής Μακεδονίας 110,0 15,0 25,0 150,0
Κρήτης 90,0 10,0 9,0 109,0
Πελοποννήσου 30,0 7,0 6,0 43,0
Ηπείρου 28,0 6,0 5,0 39,0
Αττικής 70,0 7,0 6,0 83,0
Δυτικής Ελλάδας 47,0 6,0 9,0 62,0
Στερεός Ελλάδας 37,0 6,0 7,0 50,0
Δυτικής Μακεδονίας 30,0 5,0 5,0 40,0
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 30,0 7.0 7,0 44,0
Ιονίων Νήσων 20,0 5,0 4,0 29,0
Νοτίου Αιγαίου 24,0 5,0 4,0 33,0
Βορείου Αιγαίου 34,0 5,0 4,0 43,0
Σ ύνολο 600,0 90,0 100,0 790,0

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών



3. Χρηματικές δοσοληψίες με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση _____

Οι χρηματικές δοσοληψίες της Ελλάδας με την 
ΕΕ κατά την περίοδο 2002 έως και 2004 πα
ρουσιάζονται στον πίνακα 2.36. Το δημοσιονο
μικό όφελος της Ελλάδας από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ για 
το 2002, 4,2 δισ. ευρώ για το 2003 και σε 5,4 
δισ. ευρώ για το 2004.

Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το 2,7%, το 
2,8% και το 3,3% του ΑΕΓ1 αντίστοιχα, εμφα
νίζοντας μία σταθερή ανοδική τάση για την εν 
λόγω περίοδο. Η σχέση εισροών και εκροών 
της χώρας από και προς την ΕΕ παραμένει πε
ρίπου στο επίπεδο 4:1.

Οι αποδόσεις της Ελλάδας στον κοινοτικό προ
ϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από το 
2002 έως το 2004 παραμένουν σταθερές, περί
που στο 1% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Για τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, το ποσό αυτό κυμαί
νεται μεταξύ του 1,5% ως 1,7% του συνόλου 
των εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Οι απολήψεις από τον κοινοτικό προϋπολογι
σμό σημεκΰνουν αύξηση που κυμαίνεται στο 
9% για το 2003 και στο 21% το 2004. Τα ποσά 
αυτά αντιστοιχούν στο 3,8% και 4,3% του ΑΕΠ 
της Ελλάδας αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το ήμισυ και πλέον των απο- 
λήψεων της Ελλάδας από την ΕΕ κατευθύνεται 
μέσω των προγραμμάτων δημόσιων επενδύσε
ων στους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας 
(διαρθρωτική στήριξη των αναπτυξιακά καθυ
στερημένων περιοχών, επαγγελματική κατάρτι
ση και απασχόληση, υποδομές), ενώ το υπόλοι
πο, 40% περίπου διοχετεύεται στον αγροτικό 
τομέα για τη στήριξη των γεωργικών προϊό
ντων, του αγροτικού εισοδήματος και της ανά
πτυξης της υπαίθρου μέσω του ΕΛΕΓΕΠ.

Χρηματικές δοσοληψίες με ΕΕ το 2003

Οι εισπράξεις της Ελλάδας από την ΕΕ κατά το 
έτος 2003 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 5,8 δισ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,1% σε 
σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του 2002 
λόγω της θετικής εξέλιξης στους ρυθμούς υλο
ποίησης των προγραμμάτων του Τ’ ΚΠΣ.

Αναλυτικά παρατηρούμε ότι:

> Στον ΤΓ1 αναμένεται να εισρεύσουν 184 ε~ 
κατ. ευρώ.

> Στο ΠΔΕ αναμένεται να εισρεύσουν συνο
λικά 2,8 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 
12% σε σύγκριση με το 2002. Μέσω του 
ΠΔΕ υλοποιούνται οι άξονες ανάπτυξης του 
Γ’ ΚΠΣ (υποδομές, ανθρώπινοι πόροι, πα
ραγωγικοί τομείς, περιβάλλον, τεχνολογία, 
κ.λπ.).
Το 2003 επιπλέον εκτιμάται ότι θα εκταμι
ευτεί μέρος της τελευταίας δόσης (αποπλη- 
ροιμή) του Β' ΚΠΣ που σύμφωνα με τις κοι
νοτικές διατάξεις εισπράττεται μετά το ορι
στικό κλείσιμο των προγραμμάτων.
Τα κοινοτικά ταμεία από τα οποία παρατη- 
ρείται η μεγαλύτερη εισροή πόρων προς την 
Ελλάδα είναι κατά σειρά το ΕΤΠΑ (61,6%), 
το ΕΚΤ (18,6%), το ΕΓΤΠΕ - Προσανατο
λισμός (12,5%) και το Ταμείο Συνοχής 
(7,1%).

> Μέσω του προϋπολογισμού τρίτων αναμέ
νεται να εισπραχθούν 22 εκατ. ευρώ ση
μειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με 
το 2002. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γε
γονός ότι το Τ’ ΚΠΣ εκτελείται αποκλειστι
κά μέσω του ΠΔΕ.

> Μέσω του προϋπολογισμού ΕΛΕΓΕΠ 
(ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις) αναμένεται να εισ
ρεύσουν 2,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξη
ση 11% σε σύγκριση με το 2002.

Οι συνολικές αποδόσεις της Ελλάδας στον κοι
νοτικό προϋπολογισμό εκτιμάται ότι θα ανέλ
θουν σε 1,5 δισ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με το 2002.

Από το έτος 2002 εφαρμόστηκε στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό η νέα απόφαση των ιδίων πό
ρων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η αύ
ξηση των εξόδων είσπραξης από το 10% στο 
25%, στις εισπράξεις των δασμών του κοινού 
τελωνειακού δασμολογίου, τις γεωργικές ει
σφορές και τις εισφορές ζάχαρης-ισογλυκόζης 
και η μείωση του μέγιστου συντελεστή ΦΙΤΑ, 
βάσει του οποίου γίνεται ο υπολογισμός της 
συνεισφοράς ΦΠΑ από 1% σε 0,75% το 2002 
και το 2003.



Πίνακας 2.36 Χρηματορροές μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ 2002-2004
(σε εκατ. ευρώ)

2002 2003 2004 2003/02 2004/03

Π ρα γμ /σεις Π ρ οϋπ /σμ ός
Ε κ τιμή σεις
Π ρα γ/σεω ν

Π ροβλέψ εις Μ ετα βολή%

Α π οδόσ εις  στην Ε υρω παϊκή  Έ νω σ η  (I) 1.425 1.500 1.550 1.650 8,8 6,5

Ί δ ιο ι κ οινοτικοί πόροι 1.330 1.440 1.487 1.584 11,8 6,5

Δασμοί ΚΕΔ και αντιντάμπιγκ 173 154 172 176 -0,6 2,3
Γ εωργικές εισφορές 12 11 17 11 41,7 -35,3
Εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης 11 12 10 6 -9,1 -40,0
Συνεισφορές βάσει ΦΠΑ 553 507 468 392 -15,4 -16,2
Συνεισφορές βάσει ΑΕΠ 581 756 820 999 41,1 21,8

Λ οιπές συνεισφ ορ ές-επ ισ τρ οφ ές 76 32 32 35 -57,9 9,4

Πρόσθετες έκτακτες συνεισφορές 44 17 17 20 -61,4 17,6
Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα 32 15 15 15 -53,1 0,0

Λ οιπ ές συ νεισφ ορ ές εκ τός π ρ οϋπ ολογισμ ού  ΕΕ 19 28 31 31 63,2 0,0
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 19 22 28 28 47,4 0,0
Συμμετοχή στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας " 6 3 3

'

0,0

Α π ολήψ εις α πό την Ε υρω παϊκή  Έ νω σ η  (II) 5 .309 7.153 5.791 7.036 9,1 21,5

Τ α κτικ ός π ρ οϋπ ολογισμός 225 180 184 211 -18,2 14,7

Έξοδα είσπραξης παραδοσιακών ιδίων πόρων 45 50 50 50 11,1 0,0
Απολήψεις ΕΓΤΠΕ-προσανατολισμός 1 1 1 1 0,0 0,0
Απολήψεις ΕΓΤΠΕ-εγγυήσεις (μέτρα αγροτ. ανάπτυ- 174 127 127 152 -27,0 19,7
ξης)
Λοιπές απολήψεις 5 2 6 8 20,0 33,3

Π ρ οϋπ ολογισμ ός Δ ημ οσίω ν Ε π ενδύσεω ν 2.543 4.000 2.845 4.020 11,9 41,3

Απολήψεις ΕΤΠΑ 1.597 2.550 1.755 2.500 9,9 42,5
Απολήψεις ΕΓΤΠΕ-προσανατολισμός 99 350 335 400 238,4 19,4
Απολήψεις ΧΜΠΑ 0 20 20 20 - 0,0
Απολήψεις ΕΚΤ 299 680 531 598 77,6 12,6
Απολήψεις Ταμείο Συνοχής 544 400 202 500 -62,9 147,5
Λοιπές απολήψεις 4 - 1 1 -75,0 0,0
Απολήψεις ΕΖΕΣ - - 1 1 " 0,0

ΙΙρ οϋ πολογισμ ός Ε Λ Ε Γ Ε Π 2.460 2.823 2.740 2.783 11,4 1,6

Απολήψεις από ΕΓΤΠΕ-εγγυήσεις 2.460 2.823 2.740 2.783 11,4 1,6

Π ρ οϋπ ολογισμός Τ ρίτω ν 81 150 22 22 -72,8 0,0
Απολήψεις ΕΚΤ 62 110 10 10 -83,9 0,0
Απολήψεις ΕΤΠΑ 1 20 6 6 500,0 0,0
Απολήψεις Ταμείο Συνοχής 5 20 - - - -
Απολήψεις ΕΖΕΣ 13 ~ 6 6 -53,8 0,0

Δ ημ οσιονομ ικό  όφ ελος ( Ι Ι - Ι ) 

(ω ς % του Α ΕΠ )

3.884

2.7

5.653

3,7

4.241

2.8

5.386

3,3

9,2 27,0



Από το 2004 και ύστερα θα μειωθεί περαιτέρω 
σε 0,50% και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο 
μέχρι νέας ενδεχόμενης τροποποίησης. Η μείω
ση του συντελεστή ΦΠΑ συνεπάγεται μείωση 
των συνεισφορών που προέρχονται από το 
ΦΠΑ και αύξηση των συνεισφορών με βάση το 
ΑΕΠ που ως συμπληρωματικός πόρος καλείται 
να καλύψει την υστέρηση των εσόδων του κοι
νοτικού προϋπολογισμού που δημιουργείται 
από τις ανωτέρω μειώσεις.

Χρηματικές δοσοληψίες με ΕΕ το 2004

Οι απολήψεις από την ΕΕ κατά το έτος 2004 
προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 7 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 21,5% σε σχέση με 
το 2003. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
αναμενόμενη πορεία εκτέλεσης των προγραμ
μάτων του Γ’ ΚΠΣ.

Αναλυτικά κατά τομέα παρατηρούμε:

> Στον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται 
να εισρεύσουν 211 εκατ. ευρώ το μεγαλύτε
ρο μέρος των οποίων (152 εκατ. ευρώ) αντι
στοιχεί στα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του 
Τομέα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.

> Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων 
προβλέπεται να εισρεύσουν συνολικά 4 δισ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 41,3% σε 
σχέση με το 2003. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί 
στο 57,1% των συνολικών εισπράξεων από 
την ΕΕ και κατανέμεται κατά ταμείο ως ε
ξής: ΕΤΠΑ (62,2%), ΕΚΤ (14,9%), ΕΓΤΠΕ- 
Προσανατολισμός (10%) και Ταμείο Συνο
χής (12,4 %). Η αύξηση των εισροών στο 
ΠΔΕ αντανακλά τη βούληση για την ταχύ
τερη υλοποίηση του Τ’ ΚΠΣ και την προώ
θηση των στόχων της οικονομικής και κοι
νωνικής συνοχής.

> Μέσω του προϋπολογισμού τρίτων αναμέ
νεται να εισπραχθούν 22 εκατ. ευρώ, ποσό 
που κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 
2003.

> Οι εισπράξεις από τον προϋπολογισμό 
ΕΛΕΓΈΓΙ (ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις) προβλέπε- 
ται ότι θα ανέλθουν σε 2,7 δισ. ευρώ και α
ντιπροσωπεύει το 39,5% των συνολικών ει
σπράξεων.

Οι αποδόσεις της Ελλάδας στον κοινοτικό προ
ϋπολογισμό εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,6 
δισ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 
6,5% σε σχέση με το 2003.

Διάγραμμα 2.6 Χρηματικές δοσοληψίες Ελλάδος -  ΕΕ 
για την περίοδο 2002 -  2004

-♦— Αποδόσεις στην ΕΕ —*— Απολήψεις από την ΕΕ



Έλεγχος Κοινοτικών Προγραμμάτων

Στον έλεγχο των προγραμμάτων, που συγχρη
ματοδοτούνταν από την ΕΕ, ουσιώδη συμμετο
χή έχει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΕΔΕΑ) η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητο όρ
γανο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η αποστολή της συνίσταται στην εξασφάλιση 
της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιο
νομικής διαχείρισης και ειδικότερα στην διε
νέργεια επιτόπιων ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί 
αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγ
χου στις διαχειριστικές αρχές, την Αρχή Πλη
ρωμής καθώς και τους τελικούς δικαιούχους, 
που υλοποιούν πράξεις στο πλαίσιο των Διαρ
θρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και 
των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Επίσης, στις 
αρμοδιότητες της ΕΔΕΑ περιλαμβάνεται η α
ξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, η 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τον συντονισμό των ελέγχων και η παροχή δή
λωσης σχετικά με την αξιοπιστία των διενεργη- 
θέντων ελέγχων, προκειμένου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προβεί στην αποπληρωμή των πα
ρεμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η ΕΔΕΑ για την δεύτερη προγραμματική περί
οδο του κοινοτικού πλαισίου στήριξης 1994- 
1999 διενήργησε συνολικά εκατόν εβδομήντα 
επτά (177) ελέγχους σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα από τα διαρθρωτικά ταμεία 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ-Π. ΧΜΓΙΑ) και οι ελεγ
χθείσες δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 314 
δισ. δραχμών (921,2 εκατ. ευρώ).

Με βάση τα στοιχεία των ανωτέρω ελέγχων και 
αυτών που διενήργησαν τα διαχειριστικά Υ
πουργεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρω
παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΕΔΕΑ το οικονο
μικό έτος 2003 συνέταξε και απέστειλε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της προθεσμίας που 
καθόριζαν οι κανονισμοί (31-3-2003) εξήντα 
επτά (67) δηλώσεις του άρθρου 8 του Κανονι
σμού (ΕΚ) 2064/1997 της Επιτροπής για το 
κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του Β’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβου
λιών. Ειδικότερα, στις ανωτέρω δηλώσεις ανα- 
φέρονται συνοπτικά τα πορίσματα των εθνικών 
και κοινοτικών ελέγχων που διεξήχθησαν κατά 
τα προηγούμενα έτη, καθώς και η παρακολού
θηση των ευρημάτων των ελέγχων και η αντι

μετώπιση σφαλμάτων και παρατυπιών. Επίσης, 
παρατίθεται το επιτευχθέν ποσοστό της συνολι
κής ελεγχθείσας επιλέξιμης δαπάνης, κατά 
μορφή παρέμβασης και κατά Διαρθρωτικό Τα
μείο. Με τις εν λόγω δηλώσεις κρίνεται η εγκυ- 
ρότητα της αίτησης για την τελική πληρωμή 
κάθε Διαρθρωτικού Ταμείου, καθώς και η νο
μιμότητα και κανονικότητα των δράσεων που 
περιλαμβάνονται στην τελική δήλωση δαπα
νών.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 
1994-1999. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Β' 
ΚΠΣ εμφανίζονται στον πίνακα 2.37.

Για την τρίτη προγραμματική περίοδο 2000- 
2006 και ειδικότερα το έτος 2003 και το πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2004, έχει προγραμματισθεί 
η διενέργεια εκατόν πέντε (105) ελέγχων, η υ
λοποίηση των οποίων έχει ήδη αρχίσει. Από 
τους ανωτέρω ελέγχους οι τριάντα ένα (31) α
φορούν το πρώτο εξάμηνο του 2004. Κατά τα 
έτη 2001 και 2002 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι 
σύστασης και λειτουργίας των Διαχειριστικών 
Αρχών, της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής, 
της Αρχής Πληρωμής και του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΙΤΣ).

Η διενέργεια των ελέγχων θα γίνει με βάση συ
γκεκριμένα ελεγκτικά, πρότυπα, όπως αυτά εν
σωματώθηκαν στο «Εγχειρίδιο Ελέγχου και 
Ελεγκτικών Προτύπων του Γ' ΚΠΣ» έτσι ώστε 
οι έλεγχοι να είναι αντιπροσωπευτικοί και να 
καλυφθούν οι απαιτήσεις του κανονισμού 
1260/99 και των εφαρμοστικών αυτού κανονι
σμών 438/94 και 448/94 για τον δημοσιονομικό 
έλεγχο και την εφαρμογή των οικονομικών 
διορθώσεων αντίστοιχα.

Η διεύρυνση της ΕΕ και οι επιπτώσεις 
της στην Ελλάδα

Εισαγωγή

Η διεύρυνση είναι μία ιστορική επιλογή υψί- 
στης σημασίας για την ΕΕ, γιατί αποτελεί την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της 
σταθερότητας, της δημοκρατίας και της ευημε
ρίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.



Πίνακας 2.37 Ελεγχθείσες δαπάνες ΕΔΕΑ και λοιπών εθνικών ελεγκτικών οργάνων Β’ ΚΠΣ
(σε ευρώ)

Πρόγραμμα
Ελεγχθείσες

δαπάνες
(ΕΔΕΑ)

Λοιπών εθν. 
ελεγκτικών 

οργάνων

Συνολικές 
ελεγχθείσες δα

πάνες
κ .π . INTERREG II ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 8.332.770 3.020.612 11.353.383
Ε.Π. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 66.014.012 66.014.013
Ε.Π. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ-ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 18.277.425 88.976.887 107.254.313
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 9.682.845 9.682.847
Ε.ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 139.761.326 139.761.326
Ε.Π. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13.279.087 13.279.087
Κ.Π. PESCA 2.006.972 71.930 2.078.902
Κ.Π. URBAN 5.298.971 887.894 6.186.865
Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 6.357.881 6.357.881
Ε.Π. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 18.581.463 18.581.463
Ε.Π. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15.112.779 15.112.779
Ε.Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45.416.376 45.416.376
Ε.Π. ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΤΥΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER II 1.389.075 1.389.075
Ε.Π. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 12.572.675 948.205 13.520.880
Ε.Π. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.492.022 12.573.368 14.065.390

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG ΙΙ-ΞΗΡΑΣΙΑ 3.719.295 3.719.295
Κ.Π. LEADER II 13.125.415 215.113 13.340.529
Ε.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 37.276.174 37.276.175
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 71.274.253 71.274.254
Ε.Π. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15.907.295 15.907.292
Ε.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 48.866.318 48.866.318
Κ.Π. ADAPT 726.499 1.998.627 2.725.126
Κ.Π. INTERREG-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 7.588.818 7.588.828
Κ.Π. RECHAR 689.714 689.714
Κ.Π. RESIDER II 456.640 456.640
Κ.Π. RETEX 1.659.904 8.511.255 10.171.160
Κ.Π. MME 1.675.084 3.612.316 5.287.401
Κ.Π INTERREG ΙΙ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 44.448.467 44.448.467
Κ.Π. INTERREG II-MEDOC 100.000 100.000
Κ.ΙΊ. INTERREG II-CADSES 490.095 490.095
κ .π . ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 442.860 6.250.651 6.693.511
κ .π . INTERREG ΙΙ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 7.302.644 20.651.950 27.954.594
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.667.411 47.001.702 70.669.113
ΠΕΠ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 53.185.785 2.095.182 55.280.967
ΠΕΓΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.768.908 9.036.649 10.805.558
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15.464.239 1.072.829 16.537.069
ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11.809.940 4.224.564 16.034.504
ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 16.021.458 698.963 16.720.421
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11.073.842 13.477.941 24.551.783
ΠΕΠ ΙΟΝ ΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8.678.753 1.139.724 9.818.477
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27.723.228 1.486.565 29.209.793
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 12.938.446 961.710 13.900.156
ΠΕΙ1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 947.306 8.446.947 9.394.253
ΠΕΓΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13.978.604 980.691 14.959.295
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 13.781.764 1.397.012 15.178.776
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15.089.182 15.089.182
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡ/ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 67.446.348 67.446.348
Ε.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΙΔ. Ή ΜΙΚΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ
1.111.372 1.111.369

Ε.Π. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2.450.044 65.809.859 68.259.903

Ε.Π. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ 4.709.692 16.012.111 20.721.804
Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 47.527.394 47.527.394
Κ.Π. ΚΟΝΥΕΕ II 4.753.514 4.753.514

Σύνολο 921.171.489 373.842.168 1.295.013.657



Από τα έξι ιδρυτικά μέλη της κατά το 1950, και 
μετά από συνεχή πορεία διεύρυνσης, η ΕΕ 
φθάνει στα σημερινά δεκαπέντε μέλη της. Στην 
αρχή της νέας χιλιετίας, βαδίζει σχεδόν προς 
τον διπλασιασμό των μελών της.

Βασικό στοιχείο της διεύρυνσης είναι η δια
σφάλιση της διατήρησης των αξιών και προτύ
πων στην ΕΕ. Για να διατηρηθούν όμως αναλ
λοίωτες οι αρχές αυτές, οι υποψήφιες χώρες 
καλούνται να προσαρμόσουν τους εθνικούς 
τους κανόνες και πρακτικές στα αντίστοιχα της 
ΕΕ με γνώμονα το "κοινοτικό κεκτημένο".

Βασικά στοιχεία των χωρών της διεύρυνσης

Τα βασικά στοιχεία των χωρών της διεύρυνσης 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.38.

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι ο πληθυσμός της 
ΕΕ αυξάνεται κατά 75 εκατ., ότι οι περισσότε
ρες χώρες (7) έχουν πληθυσμό κάτω των 5,5 
εκατ. κατοίκων ενώ η Πολωνία με 38,7 εκατ. 
κατοίκους αντιπροσωπεύει το 51,5% της συνο
λικής αύξησης του πληθυσμού.

Σε ότι αφορά την οικονομική θέση των χωρών 
αυτών, η Κύπρος είναι επικεφαλής με μεγάλη 
διαφορά στο κατά κεφαλή ΑΕΠ, που είναι ίσο 
προς το 79,5% του αντίστοιχου κοινοτικού μέ
σου, ακολουθούμενη από τη Σλοβενία με 
68,8% την Τσεχία και την Ουγγαρία με ποσο
στά 57,2% και 51,2% αντίστοιχα, ενώ οι υπό
λοιπες χώρες έχουν ποσοστό χαμηλότερο του 
50% του κοινοτικού μέσου.

Επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας

Η διεύρυνση της ΕΕ με τις δέκα νέες χώρες- 
μέλη, δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες και προ
κλήσεις αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις εξαι- 
τίας του έντονου ανταγωνισμού που αναμένεται 
να διαμορφωθεί μεταξύ των χωρών και των 
περιφερειών της ΕΕ.

Η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς θα αποτε- 
λέσει πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
και θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την 
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

Η χώρα μας διαθέτει μία σχετικά ανταγωνιστι-

Πίνακας 2.38 Στοιχεία χωρών διεύρυνσης

Χ ώ ρα
Π ληθυσμός

(εκ α τ .,
Έ κ τα ση  

(1 .000 τ .χ λ μ .)

ΑΕΠ
% μέσης ετή σ ια ς αύ

ξη ση ς περιόδου  
1 9 9 7 -2 0 0 1

Α ΕΠ  / κεφαλή  
έτος 2001, % του  

αντίστοιχου  
κ οινοτικού  μέσου

Κύπρος 0,7 9,0 4.2 79,5

Τσεχία 10,3 79,0 1,0 57,2

Εσθονία 1,4 45,0 5,2 42,3

Ουγγαρία 10,1 93,0 4,5 51,2

Λετονία 2,4 65,0 5,7 33,2

Λιθουανία 3,7 65,0 3,1 37,6

Μάλτα 0,4 0,3 3,4 Μη διαθέσιμο

Πολωνία 38.7 313.0 4,1 39,7

Σλοβακία 5.4 49,0 3,3 46,4

Σλοβενία 2,0 20,0 4,5 68,8

Σ ύνολο 75,1 738,3 - -



κή, σε ό,τι αφορά το κόστος, παραγωγική δομή, 
που θα βοηθήσει στην αύξηση του εξαγωγικού 
μας εμπορίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα των 
υποψηφίων χωρών μετά την προσχώρησή τους, 
και θα υιοθετηθεί από αυτές το κοινοτικό κε- 
κτημένο, το οποίο θα διευκολύνει την φθηνότε
ρη και ασφαλέστερη διασυνοριακή μετακίνηση 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Ανάμεσα στις θετικές προοπτικές που δημιουρ- 
γούνται από τη διεύρυνση ξεχωρίζουν κυρίως:

• το εύρος των επιχειρηματικών ευκαιριών 
που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρή
σεις,

• οι δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας

• η βελτίωση της παραγωγικότητας και των 
επιδόσεων, ιδιαίτερα του κατασκευαστικού 
τομέα, •

• οι μεγαλύτερες ευκαιρίες για επενδύσεις και 
εμπόριο από τη διευκόλυνση των συναλλα
γών.

Είναι προφανές ότι μετά την ένταξη των νέων 
χωρών η χώρα μας τοποθετείται πλέον σε με
σαία θέση από πλευράς οικονομικών δεικτών 
και ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ από το Μάιο του 
2004 θα περιέχει πιστώσεις για 25 κράτη-μέλη, 
λόγω της προσχώρησης στην ΕΕ των 10 νέων 
χωρών. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ για το 2004, που θα εγκριθεί από το ευρω
παϊκό κοινοβούλιο κατά τα μέσα του Δεκέμβρη 
2003, θα ισχύσει από την αρχή του 2004 με πι
στώσεις που θα αφορούν τα 15 κράτη-μέλη και 
στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αύξηση λόγω 
της διεύρυνσης με διορθωτικό και συμπληρω
ματικό προϋπολογισμό την 1/5/2004, δηλαδή 
κατά την ημερομηνία προσχώρησης των νέων 
χωρών (πίνακας 2.39).

Σε επίπεδο κρατών-μελών, και κατά συνέπεια 
και για την Ελλάδα, δεν θα υπάρξει σημαντική 
διαφορά στις ετήσιες αποδόσεις στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό, που προβλέπεται ως συνήθως 
να αυξηθεί κατά 5%.

Πίνακας 2.39 Προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε δισ. ευρώ

Π ροϋπ ολογισμός
2003

(1)

Π ροσχέ
1 5 Κ -Μ

(2)

3ιο 2004
25  Κ -Μ

(3)

Δ ια φ ορά
(3-2)

π.α.υ . π.π. π .α .υ . π.π. π .α .υ . π .π. π.α.υ. π .π.

1. Γεωργία 44,8 44,8 45,8 45.8 47,9 46,8 2,1 1.0

2. Διαρθρωτικές δράσεις 33,9 33,2 34,3 28,9 41.0 30,7 6,7 1.8

3. Εσωτερικές πολιτικές 6,8 6,2 7,0 6,6 8.7 7,5 1.7 0.9

4. Εξωτερικές δράσεις 4,8 4,7 5.0 4,8 5,0 4.8

5. Διοίκηση 3,4 5,4 6.1 6,1 6.1 6.1

6. Αποθεματικά 0,4 0.4 0.4 0.4 0,4 0,4

7. Προενταξιακή στρατηγική 3,5 2.8 1,7 2,9 1.7 2.9

8. Αντισταθμίσεις 1,4 1,4 1,4 1,4

Σ ύνολο 99,6 97,5 100.3 95,5 112,2 100,6 11.9 5,1
π.α.υ.=πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 
π.π. =πιστώσεις πληρωμών



4. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
μέσων άσκησης δημοσιονομι
κής πολιτικής

4.1 Διοίκηση εσόδων προϋπολογι
σμού

από ηλεκτρονική βάση της ΤΓΠΣ, η οποία 
άρχισε τη λειτουργία της.

> Υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις ενημέρω
σης των πολιτών, όπως:

• έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, έ
χοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται στους τομείς 
της οικονομίας, της τεχνολογίας, της οργάνω
σης, της διοίκησης και της λειτουργίας του δη
μοσίου και ιδιωτικού τομέα, έλαβε σειρά μέ
τρων οργανωτικού, διοικητικού και τεχνολογι
κού εκσυγχρονισμού. Τα μέτρα αυτά αποσκο
πούν στην οικονομικότερη, αποδοτικότερη και 
αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία 
των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών 
του Υπουργείου, για την παροχή καλύτερων υ
πηρεσιών προς τους πολίτες.

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών

> Προώθηση διαδικασίας ενοποίησης ορισμέ
νων ΔΟΥ που εδρεύουν στην ίδια πόλη,

> Σύσταση και πιλοτική λειτουργία Σταθμού 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤΕΠ) από ένα 
σημείο (έναν υπάλληλο) για πολλές συναλ
λαγές τους, στη ΔΟΥ Λ' Καλλιθέας. Προ
ωθείται η επέκταση του συστήματος αυτού 
και σε άλλες ΔΟΥ

> Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Ολο
κληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος 
Τελωνείων (ΟΠΣΤ).

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στους πο
λίτες.

> Συντάσσεται νέος κανονισμός καθηκόντων 
των τελωνειακών υπαλλήλων.

- εγχειρίδιο με απαντήσεις στα συνηθέ- 
στερα ερωτήματα πολιτών σε φορολο
γικά θέματα,

- ο Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προ
σώπων για την αποφυγή των συνηθέ- 
στερων λαθών κατά την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων, οικ. έτους 
2003,

- ο Φορολογικός Οδηγός Εντύπων & Δι- 
καιολογητικών που συνυποβάλλονται 
από τα ΦΠ, με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος, οικ. έτους 2003

• εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Υ
πουργείου με θέματα που ενδιαφέρουν 
ευρύτερο κύκλο πολιτών,

• λειτουργία νέας τηλεφωνικής γραμμής, 
με τετραψήφιο αριθμό κλήσης (1505), 
για την ενημέρωση των πολιτών σε φο
ρολογικά και τελωνειακό θέματα, μέσω 
σύντομων μαγνητοφωνημένων μηνυμά
των,

• διενέργεια έρευνας αγοράς σε πολίτες 
για τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποί
ησης των συναλλασσόμενων με τις Υπη- 
ρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης από 
τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες.

> Προωθήθηκε η υλοποίηση έργων εισα
γωγής συστήματος ποιότητας στις υπηρε
σίες του Υπουργείου, όπως:

> Προωθείται η ενοποίηση και η κατάργηση 
ορισμένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 
που εκδίδονται από τις ΔΟΥ.

> Καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο 
των εντύπων του Υπουργείου που θα χορη
γούνται στους πολίτες, μέσοι internet ή Fax,

• λειτουργεί ομάδα εργασίας για τη με
λέτη ανάπτυξης και εφαρμογής συστή
ματος συλλογής, διαχείρισης και αξιο
ποίησης των παραπόνων και υποδείξε
ων των πολιτών και των υπαλλήλων 
του Υπουργείου,



• έγινε ειδική εκπαίδευση υπαλλήλων σε 
θέματα ποιότητας (180) προκειμένου 
να εισαχθεί και εφαρμοσθεί στις ΔΟΥ 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας των 
παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών,

• ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πε
ριεχομένου του οδηγού διοικητικών 
διαδικασιών σε θέματα φορολογικά, 
τελωνειακό, χημικά, δημόσιας περιου
σίας, τεχνικών υπηρεσιών και στέγα
σης,

> Προωθείται η απαλλαγή των ΔΟΥ από υπο
χρεώσεις διεκπεραίωσης οικονομικών υπο
χρεώσεων σε εισπράξεις, πληρωμές και 
πρόστιμα άλλων φορέων και από την έκδο
ση ορισμένων δικαιολογητικών για τη μετα
βίβαση αυτοκινήτων και ακινήτων.

Για το έτος 2004 προγραμματίζεται η προώθη
ση και υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών

> Ολοκλήρωση της υλοποίησης των οργανω
τικών μεταβολών που έχουν θεσπιστεί και 
σχεδιάζονται για την λειτουργία της ΓΓΠΣ, 
της Οικονομικής Επιθεώρησης, του ΣΔΟΕ 
και των τελωνειακών υπηρεσιών.

> Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Υπουργεί
ου στους Γενικούς Γραμματείς Περιφε
ρειών, σε θέματα των Περιφερειακών Υπη
ρεσιών του Υπουργείου.

> Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Πληρο
φορικών Συστημάτων Φορολογικής Διοί
κησης.

> Σύσταση και λειτουργία Σταθμών Εξυπη
ρέτησης Πολιτών (ΣΤΕΠ) σε επιλεγμένες 
ΔΟΥ.

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες

> Αναβάθμιση του γραφείου επικοινωνίας και 
πληροφόρησης που λειτουργεί στο Υπουρ
γείο.

> Έκδοση χάρτας υποχρεώσεων των υπηρε
σιών του Υπουργείου.

> Έκδοση κώδικα δεοντολογίας υπαλλήλων 
του Υπουργείου.

> Προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
από τη φορολογική διοίκηση στους πολί
τες, με βάση τα αποτελέσματα της σχετι
κής έρευνας αγοράς του προηγούμενου 
έτους.

> Επανέκδοση διαφόρων ενημερωτικών φυλ
λαδίων και έκδοση νέων.

> Επαναξιολόγηση των εντύπων του Υπουρ
γείου για την κατάργηση, ενοποίηση ή ανα
μόρφωση ορισμένων από αυτά.

> Δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
στην κεντρική υπηρεσία και διασύνδεσή 
του με τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υ
πουργείου.

> Εισαγωγή και εφαρμογή συστήματος αυτο- 
αξιολόγησης υπηρεσιών του Υπουργείου, 
με βάση το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης 
που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

> Οργάνωση και λειτουργία ενιαίας ιστοσε
λίδας για όλες τις υπηρεσίες του Υπουρ
γείου.

> Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την 
ενημέρωση των πολιτών

Ελεγκτικά κέντρα (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ) και 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

Η βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου, η πλή
ρης και αποτελεσματική λειτουργία όλων των 
αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, 
ΤΕΚ και ΔΟΥ, οδήγησαν στον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής και στην αύξηση της οικειοθε- 
λούς φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι οριστικοί φορολογικοί έλεγχοι που έχουν 
διεξαχθεί από ΕΘΕΚ, ΓΙΕΚ, ΤΕΚ και ΔΟΥ Α
νωνύμων για το πρώτο 9μηνο του 2003, αποτυ- 
πώνονται στον πίνακα 2.40.



Πίνακας 2.40 Έλεγχοι ελεγκτικών κέντρων 
και ΔΟΥ Ανωνύμων 9μήνου 2003 

(σε εκατ. ευρώ)

Ελίγ/θηκαν
Ελεγκτικές
υπηρεσίες

Αριθμός επι
χειρήσεων

Διαχειριστι
κές χρήσεις

Βεβοιωθέντα
έσοϋα

ΕΘΕΚ 555 1.804
ΠΕΚ (6) 3.041 14.407 590
ΤΕΚ (57 
ΔΟΥ

9.467 52.662 485

Ανωνύ
μων^)

1.159 6.155 228

Σύνολο 14.222 75.028 1.303

Όπως το έτος 2002 έτσι και το 2003 εκτός από 
τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες εφαρμό
στηκαν και ειδικές διαδικασίες αυτοελέγχου και 
περαίωσης των μικρών και μικρομεσαίων επι
χειρήσεων και επαγγελματιών για τις ανέλε
γκτες χρήσεις τους μέχρι και το 2002 (περαίω- 
ση και συνάφεια).

Οι διαδικασίες αυτές είναι προαιρετικού χαρα
κτήρα για τις επιχειρήσεις και συνίστανται στην 
οικειοθελή υποβολή στις ΔΟΥ ειδικού' ση
μειωμάτων ή δηλώσεων και τον υπολογισμό 
και καταβολή διαφορών φόρων στις φορολογί
ες ΦΠΑ και εισοδήματος, που προσδιορίζονται 
με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες 
θα ελαμβάνοντο υπόψη και από τον ενδεχόμε
νο έλεγχο κατά τη συνήθη ελεγκτική διαδικα
σία.

Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής 
του ελεγκτικού έργου.

Προβλέπεται να έχει άμεση εφαρμογή από 
1/1/2004 νέο σύστημα επιλογής υποθέσεων για 
τακτικό έλεγχο και προσδιορισμού των αποτε
λεσμάτων, που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δυ
νατή αντικειμενικοποίηση των ελέγχων.

με την εφαρμογή αυξητικών (ως προς τα ακα
θάριστα έσοδα) ή μειωτικών (ως προς τις εκπι- 
πτόμενες δαπάνες) συντελεστών, ανάλογα με 
τα επιβαρυντικά μόρια κάθε επιχείρησης.

Στα πλαίσια υποστήριξης του ελεγκτικού μηχα
νισμού βρίσκονται σε εξέλιξη:

> Συνεργασία με την ΓΓΠΣ για σύνδεση και 
των ΤΕΚ στο Ενιαίο Δίκτυο του Υπουργεί
ου.

> Συνεργασία με την ΓΓΠΣ για κοινή ηλε
κτρονική διαχείριση και παρακολούθηση 
των παραβάσεων από το ΣΔΟΕ, τα ελεγκτι
κά κέντρα και τα τμήματα ελέγχου των 
ΔΟΥ, στα πλαίσια ανάπτυξης του νέου συ
στήματος φορολογικών ελέγχων.

> Συνεργασία με την ΓΓΠΣ και την ΚτΠ για 
την ανάπτυξη και υλοποίηση του Ολοκλη
ρωμένου Πληροφορικού Συστήματος των 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ΟΓΙΣΕΥ).

> Βελτίωση της διαδικασίας καταγραφής και 
κυρίως επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων όλων των ειδών, για αποτελε
σματικότερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ε
ξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών 
στοιχείων.

> Δημιουργία και διαχείριση αρχείου εκδοτών 
πλαστών και εκδοτών πλαστών -  εικονικών 
στοιχείου για ενημέρωση και χρήση από τα 
ελεγκτικά τμήματα των ΔΟΥ και τα ελε
γκτικά κέντρα.

> Νέα διαχείριση δεδομένων απωλειών φορο
λογικών μηχανισμών και βιβλίων και στοι
χείων του ΚΒΣ.

Ειδικότερα, η επιλογή των προς έλεγχο υποθέ
σεων θα γίνεται πλέον σε κεντρικό επίπεδο, 
βάσει μορίων που θα προσμετρώνται για κάθε 
επιχείρηση με βάση τις παραβάσεις και παρα
λείψεις στις οποίες υπέπεσε και άλλα κριτήρια, 
με παράλληλη κατάργηση των προστίμων του 
ΚΒΣ.

Ως προς τα αποτελέσματα, επί ύπαρξης παρα
βάσεων, αυτά θα προσδιορίζονται με πλήρως 
αντικειμενική διαδικασία, τόσο σε ότι αφορά τα 
ακαθάριστα έσοδα, όσο και τα καθαρά κέρδη,

> Προώθηση στις ελεγκτικές υπηρεσίες ηλε
κτρονικών βοηθημάτων ελέγχου.

Από τη Δ/νση Ελέγχου προγραμματίζεται η εκ
πόνηση σε κεντρικό επίπεδο, για το έτος 2004, 
ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου τακτικών ε
λέγχων, βασισμένο στα ήδη αποστελλόμενα ε
λεγκτικά αποτελέσματα των ελεγκτικών κέ
ντρων και των ΔΟΥ.

Για το έτος 2004 οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα κι
νηθούν με στόχους:



> Την κατεύθυνση του ελέγχου σε επίπεδο 
κλάδων δραστηριότητας ή επιχειρηματικών 
τομέων, λαμβανομένων υπόψη και στοιχεί
ων επικινδυνότητας κάθε κλάδου ή τομέα.

> Την εντατικοποίηση των προσωρινών ελέγ
χων με την αξιοποίηση προς τούτο και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει τα πληροφο
ριακά συστήματα TAXIS, IC1S, Φοροογίας 
Φυσικών Προσώπων, VIES κ.λπ..

> Την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμ
μόρφωσης των φορολογουμένων στις τρέ
χουσες υποχρεώσεις τους ώστε σταδιακά να 
παρουσιάζεται αύξηση των κατά δήλωση 
εισοδημάτων, οφειλόμενα στη συμμόρφωση 
και όχι σε άλλους παράγοντες (πληθωρι
σμός, αύξηση ΑΕΠ κ.λπ.).

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ) -

Η δράση των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ στο διά
στημα 1/1 έως 31/9/2003 (πίνακας 2.41) ανα
πτύχθηκε με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό 
του.

Ειδικότερα:

> Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 51.178 στο- 
χευμένοι έλεγχοι, βρέθηκαν συνολικά 
18.263 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 
441.009 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό πα- 
ραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 36%.

> Συστάθηκαν 7.924 συνεργεία ελέγχου διακί-

Πίνακας 2.41 Έλεγχοι ΣΔΟΕ 9μήνου 2003

Ε ίδος ελέγχου Έ λεγχο ι Π αραβάτες Π αραβάσεις

Γεωργία, Θήρα, συναφείς δραστηριότητες 563 168 3.302
Αλιεία, ιχθυοτροφεία, παραγωγή γόνου, συναφείς δραστηριότητες 48 19 119
Λοιπά ορυχεία, λατομεία (λίθοι, άμμος, ορυκτά χημικής βιομηχανίας) 51 18 70
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 810 284 1.113
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 65 24 44
Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 310 132 424
Εκδόσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγή προεγγεγρ. μέσων εγγραφής 261 117 336
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών, μουσ. οργάνων, αθλητικών ειδών 454 181 381
Κατασκευές (εργοτάξια, κτίρια, εγκατ. παροχών, κατεδαφίσεις 1.961 860 9.560
Πώληση, συντήρηση, επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, καύσιμα 2.590 1108 8.243
Χονδρικό εμπόριο, εμπόριο με προμήθεια (εκτός αυτοκινήτων, μοτό) 3.146 1.322 16.309
Λιανικό εμπόριο, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 9.095 3.106 43.416
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 16.772 6.474 252.059
Χερσαίες μεταφορές 521 167 15.322
Δραστηριότητες συναφείς με μεταφορές ταξιδιωτικά πρακτορεία 330 142 767
Εκμίσθωση μηχαν. εξοπλισμού χωρίς χειριστή, ειδών οικιακής χρήσης 296 166 2.021
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 102 38 111
Αλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες (νομικές, λογιστικές, διαφήμιση κ.λπ.) 2.770 1.118 24.846
Εκπαίδευση 753 249 4.534
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 1.619 576 5.363
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 405 182 4.635
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 1.213 438 1.560
Πετρελαιοειδή προϊόντα 3.225 250 924
Αιθυλική αλκοόλη 71 23 35
Αυτοκίνητα μηχανήματα έργου 727 111 116
Καπνικά 26 9 9
Ναρκωτικά, όπλα, πρόδρομες ουσίες 677 18 503
Λοιποί έλεγχοι 2.317 963 44.887
Γ ενικό σύνολο  στοχευ μ ένω ν ελέγχω ν Α ’ τετρ α μ ή νου  2003 51.178 18.263 441 .009

Σ ύνολο  ολοκ λη μ ω θ ίντω ν ελέγχω ν πα ρ ελθόντω ν ετώ ν 1.810 1.187 133.317

Έ λ εγ χ ο ι συνεργείω ν δ ια κ ίνησ ης 40.862 3.072 6.424



νησης, τα οποία πραγματοποίησαν 40.862 
ελέγχους. Βρέθηκαν συνολικά 3.072 παρα
βάτες και διαπιστώθηκαν 6.424 παραβάσεις.

Στη διάρκεια του 9μήνου 2003 ολοκληρώθηκαν 
1.810 έλεγχοι που αναφέρονταν σε εντολές ε
λέγχων παρελθόντων ετών. Οι έλεγχοι αυτοί α
φορούσαν επιχειρήσεις κυρίως έκδοσης ή λή
ψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς 
και επιχειρήσεις που δεν είχαν αποδώσει διά
φορους φόρους. Από τους ελέγχους αυτούς 
προέκυψαν 1.187 παραβάτες και διαπιστώθη
καν 133.317 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό πα- 
ραβατικότητας στους ελέγχους αυτούς διαμορ
φώθηκε στο 66%.

Για το 2004 το ΣΔΟΕ έχει προγραμματίσει 
78.377 στοχευμένους ελέγχους, καθώς επίσης 
και την πραγματοποίηση ελέγχων διακίνησης 
και εμφανών ελέγχων από 12.000 συνεργεία 
(πίνακας 2.42).

Το πρόγραμμα δράσης για το έτος 2004 καταρ
τίσθηκε με βάση:

> Τις νέες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

> Τις κρατούσες συνθήκες και ιδιαιτερότητες 
σε κάθε περιοχή της χώρας.

> Τη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν α
πό τη μέχρι σήμερα δράση.

> Την αποτελεσματικότητα των διενεργηθέ- 
ντων ελέγχων και τα χρησιμοποιούμενα μέ
σα δίωξης.

> Τους στόχους του έτους 2003 και τον βαθμό

υλοποίησής τους.

> Την ανάγκη της περαιτέρω ποιοτικής ανα
βάθμισης των ελέγχων και της αποτελεσμα
τικότερης παρέμβασης σ’ όλους τους το
μείς αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ.

Το πρόγραμμα δράσης του 2004 καταρτίσθηκε 
με στόχο τον έλεγχο:

> επιχειρήσεων έκδοσης ή λήψης πλαστών και 
εικονικών φορολογικών στοιχείων,

> απόδοσης ΦΠΑ,

> ειδικών φόρων κατανάλωσης,

> παροχής υπηρεσιών,

> διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών,

> OFF SHORE εταιρειών,

> επενδύσεων -  επιδοτήσεων,

> επιχειρήσεων που υλοποιούν έργα υποδομής 
των Ολυμπιακών αγώνων,

> διακίνησης ναρκιοτικών.

Προτεραιότητα του ΣΔΟΕ θα είναι η καταπο
λέμηση των σύγχρονων μορφών οικονομικού 
εγκλήματος, της απάτης, του λαθρεμπορίου και 
της μεγάλης φοροδιαφυγής ιδιάζουσας μορφής 
(εικονικές συναλλαγές, εικονικές επιχειρήσεις, 
μετακύληση φορολογικών υποχρεώσεων), με 
σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους των 
ελέγχων σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και 
ομίλους.

Πίνακας 2.42 Προγραμματισμός ΣΔΟΕ για το έτος 2004

Π ΔΣΛΟΕ Σ τοχευμ ένοι έλεγχοι Σ υνεργεία  δια κ ίνησης

110 ΠΔ Αττικής 21.112 4.500
120 ΠΔ Κεντρικής Μακεδονίας 10.591 1.300
130 ΠΔ Ανατολικής Μακεδονίας.-Θράκης 4.515 700
140 ΠΔ Δυτικής Μακεδονίας 3.517 300
150 ΠΔ Ηπείρου 4.711 800
160 ΠΔ Θεσσαλίας 6.003 1.000
170 ΠΔ Ιονίων Νήσων 1.808 200
180 ΠΔ Δυτικής Ελλάδας 7.603 1.200
190 ΠΔ Στερεάς Ελλάδας 3.622 350
200 ΠΔ Πελοποννήσου 3.524 350
210 ΙΙΔ Βορείου Αιγαίου 2.002 200
220 ΠΔ Νοτίου Αιγαίου 2.858 200
230 ΠΔ Κρήτης 6.118 900
ΚΥ/ΔΕΟΕ 393 0
Σ ύνολο 78.377 12.000



Τ ελωνεία

Με το ν.3141/03 (ΦΕΚ.105/Α/6.5.03) κυρώθη
κε το πρωτόκολλο που τροποποιεί τη διεθνή 
σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση 
των τελωνειακών καθεστώτων, που θα συμ
βάλλουν στην διευκόλυνση του εισαγωγικού 
και εξαγωγικού εμπορίου και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας (σύμβαση 
KYOTO).

Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων προσαρμό
στηκε η εθνική νομοθεσία προς το δίκαιο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα της φο
ρολογίας των αυτοκινήτων οχημάτων και δια
τηρήθηκαν οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των βενζινών και του πε
τρελαίου θέρμανσης και κίνησης στα ελάχιστα 
επιτρεπόμενα επίπεδα που προβλέπονται από το 
κοινοτικό δίκαιο, με στόχο την ενίσχυση της α
νταγωνιστικότητας της οικονομίας και την 
προστασία του εισοδήματος των χαμηλότερων 
εισοδηματικών τάξεων.

Με το ν.3052/02 ενσωματώθηκε στο εθνικό δί
καιο η οδηγία 2001/44 περί αμοιβαίας συνδρο
μής για την είσπραξη των απαιτήσεων σχετικών 
με ορισμένες εισφορές, δασμούς και άλλα μέ
τρα. Με τις νέες αυτές διατάξεις διευρύνθηκε 
το πεδίο εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής η 
οποία παρέχεται τώρα εκτός των άλλων και για 
απαιτήσεις που αφορούν διοικητικές κυρώσεις 
και πρόστιμα.

Καταρτίσθηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΟΗΕΚΕΠΕ) και της Γενικής Διεύ
θυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ σχετικά με τις υ
ποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των συμβαλ- 
λομένων μερών στο καθεστώς των επιστροφών 
κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων με 
σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και πάταξη του 
οικονομικού εγκλήματος στον γεωργικό τομέα 
καθώς και την προστασία του υγιούς εμπορίου.

Έγιναν μνημόνια συνεργασίας με την Ολυ
μπιακή Αεροπορία και άλλους επαγγελματι
κούς φορείς (εκτελωνιστές, μεταφορικές εται
ρίες κ.λπ). Με τα μνημόνια αυτά επιτυγχάνεται 
συνεργασία σε θέματα πάταξης της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών και καταπολέμησης 
του λαθρεμπορίου. Με τη χρήση απλοποιημέ

νων διαδικασιών διευκολύνεται το νόμιμο ε
μπόριο και παράλληλα ενημερώνονται οι τελω
νειακός αρχές για ύποπτες αποστολές.

Εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις, διαταγές 
και εγκύκλιοι σχετικά με:

> την απλοποίηση των διαδικασιών κατά την 
εξαγωγή των εμπορευμάτων και την κοινο
τική διαμετακόμιση,

> τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης απαι
τήσεων και δασμοφορολογικών επιβαρύν
σεων από τα τελωνεία.

Το σύνολο σχεδόν των τελωνείων της χώρας 
λειτουργεί πλέον μηχανογραφικά. Κατά την 
διάρκεια του τελευταίου δεκαοκτάμηνου ο α
ριθμός των μηχανογραφικά λειτουργούντων τε
λωνείων αυξήθηκε από 25 σε 79 και το 99% 
των τελωνειακών διαδικασιών διεκπεραιώνεται 
πλέον ηλεκτρονικά.

Εισήχθησαν νέες εφαρμογές πληροφορικής στα 
Τελωνεία για την παροχή διευκολύνσεων στο 
εμπόριο και την αποτελεσματική διεξαγωγή 
των τελωνειακών ελέγχων.

Έγινε προετοιμασία για την καθιέρωση του 
κοινοτικού συστήματος μηχανογραφικής παρα
κολούθησης και ελέγχου των προϊόντων που υ- 
πόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 
(ΕΜΟΞ).

Στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος 
Τελωνείων (108) τέθηκε σε εφαρμογή το νέο 
Μηχανογραφικό Σύστημα Διαμετακόμισης 
(Ν(ΤΓ8), σύμφωνα με το οποίο ανταλλάσσονται 
μηνύματα μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ 
και των υπό ένταξη χωρών, για το καθεστώς 
της κοινής/κοινοτικής διαμετακόμισης των ε
μπορευμάτων με σκοπό να αποφεύγονται παρα
τυπίες και απάτες.

Η τελωνειακή υπηρεσία προτίθεται να προβεί 
σε εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάτα
ξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής, με 
την διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων από 
τις νεοσυσταθείσες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τε
λωνείων (ΕΛΥΤ) και με την ενεργοποίηση των 
«Ομάδων Ελέγχου», που έχουν συσταθεί σε 
κάθε τελωνείο και την ενίσχυση της συνεργα
σίας με το ΣΔΟΕ.



Επέκταση των ελέγχων με ηλεκτρονικό τρόπο 
με την εφαρμογή του IC1S σε όλα τα τελωνεία, 
καθώς και σύνδεσή του με τη βάση δεδομένων 
SCHENGEN.

Μελέτη και λήψη πρόσθετων νομοθετικών και 
άλλων μέτρων για την περιστολή του λαθρε
μπορίου και της φοροδιαφυγής σχετικά με τον 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το ΦΠΑ, στα 
πλαίσια και των προωθούμενων από την Ευρω
παϊκή Ένωση διατάξεων για την καθιέρωση 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (EWS), 
την ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος α
μοιβαίας συνδρομής (MVS), καθώς και την κα
θιέρωση συστήματος μηχανογραφικής παρακο
λούθησης και ελέγχου των προϊόντων που υπά
γονται σε ΕΦΚ (EMCS).

Προετοιμασία της τελωνειακής υπηρεσίας για 
την αντιμετώπιση των αναγκών, που προκύ
πτουν από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Α
γώνων.

Γενική Γραμματεία Πληροφορικά» Συστη
μάτων (ΓΓΠΣ)

Η ΓΤΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οι
κονομικών παράγει σειρά υπηρεσιών απαραί
τητων για την λειτουργία του υπουργείου και 
την συναλλαγή του με τους πολίτες. Η προε- 
κτύπωση και αποστολή των δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο έλεγχος, η 
εκκαθάριση των δηλώσεων και η αποστολή των 
εκκαθαριστικών, η αποστολή των ειδοποιητη
ρίων τελών οχημάτων, η συλλογή των στοιχεί
ων εσόδων από τις τράπεζες και η χρεοπίστωση 
των υποχρέων, η καταβολή των συντάξεων του 
Δημοσίου, η συνολική εκκαθάριση του ΦΓΙΑ, η 
διαχείριση του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συ
ναλλαγών κ.λπ., αποτελούν πάγιες λειτουργίες 
της ΓΓΠΣ.

Η παραγωγικότητα της ΓΓΠΣ αυξάνει σταθερά 
τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό αποδει- 
κνύεται και από την πορεία εκκαθάρισης των 
δηλώσεων φόρου εισοδήματος στα έτη 2000- 
2003 (διάγραμμα 2.7). Παράλληλα παρατηρεί- 
ται βελτίωση της ποιότητας των διαφόρων υπη
ρεσιών, όπως η αισθητή μείωση των "λανθα
σμένων" δηλώσεων (διάγραμμα 2.8) με την α
νάπτυξη νέων εφαρμογών διόρθωσης και ελέγ
χου των δηλώσεων.

TAXIS, ICIS και συντάξεις

Παράλληλα με τις άλλες λειτουργίες η ΓΓΠΣ, 
υποστηρίζει, συντηρεί και αναπτύσσει τα μεγά
λα Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογίας 
(TAXIS), Τελωνείων (ICIS), "Φορολογίας Φυ
σικών Προσώπων", "Οχημάτων" "Συντάξεων", 
"Μισθοδοσίας" και "VIES".
Τα συστήματα αυτά καλύπτουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό της φορολογικής και τελωνειακής 
διαδικασίας και των συναλλαγών στις ΔΟΥ και 
τα Τελωνεία. Καλύπτουν επίσης, πλήρως τις 
διαδικασίες λογιστικής και είσπραξης των εσό
δων μέσω των ΔΟΥ. Η συντήρηση των εφαρ
μογών των συστημάτων αυτών προϋποθέτει 
πέραν των λειτουργικών βελτιώσεων, την προ
σαρμογή τους στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
και την εξέλιξη τους με στόχο την καλύτερη ε
ξυπηρέτηση των πολιτών. Χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα αποτελεί μεταξύ άλλων η νέα εφαρ
μογή του "Πληροφοριακού Συστήματος Φορο
λογίας Φυσικών Προσώπων" που περιλαμβάνει 
τις υπηρεσίες:

> υποβολή αρχικής (ή διορθωμένης) δήλωσης
> υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
> αυτόματη εκκαθάριση
> εκτύπωση δήλωσης και εκκαθαριστικού
> πληροφορίες εκκαθάρισης
> πληροφορίες μητρώου

η οποία εξασφαλίζει την άμεση, και σε μια επί
σκεψη, εξυπηρέτηση του πολίτη στη ΔΟΥ.

Η ΓΓΠΣ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχε
διάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί νέα συ
στήματα σε αρκετές υπηρεσίες του Υπουργεί
ου, εξασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα και 
την πολλαπλασιαστική ικανότητα υφισταμένων 
και νέων συστημάτων. Σ' αυτό το πλαίσιο ε
ντάσσονται τα σχέδια νέων έργων πληροφορι
κής που κατατέθηκαν στην Διαχειριστική Αρχή 
του ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" μεταξύ 
των οποίων προεξάρχουσα θέση κατέχουν το 
πιλοτικό έργο του ΣΔΟΕ και το πληροφοριακό 
σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υ
πουργείου Οικονομίας Οικονομικών. Ωστόσο η 
εισαγωγή και η ανάπτυξη νέων συστημάτων 
στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικολ'ομικών αποτελεί μία συνεχή διαδικασία,



όπου με σχετικά μικρές αλλά καίριες παρεμβά
σεις αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι δυνατότητες 
των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η νέα εφαρμογή του TAXIS η οποία 
επιτρέπει στις κεντρικές και περιφερειακές υ
πηρεσίες του ΣΔΟΕ και της ΓΔ Ελέγχων να έ
χουν μια πλήρη εικόνα των δεδομένων μητρώ
ου, εισοδήματος, ΚΒΣ και ΦΠΑ για το σύνολο 
των φορολογουμένων της χώρας. Στο ίδιο 
πλαίσιο εντάσσεται και το νέο πληροφοριακό 
σύστημα "Αντικειμενικοποίησης των Ελέγχων" 
που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η πλέον σύγχρονη και δυναμική κατεύθυνση 
ανάπτυξης της ΓΓΠΣ είναι η δημιουργία νέων 
υπηρεσιών διαδικτύου με στόχο την ολοκλη
ρωμένη ηλεκτρονική συναλλαγή των πολιτών.

Οι προοπτικές που διανοίγονται για την εξυπη
ρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, την απλού- 
στευση των διαδικασιών και την εξοικονόμηση 
πόρων, την διαφάνεια και την αντικειμενικότη
τα της διοίκησης καθιστούν την ανάπτυξη ηλε
κτρονικών υπηρεσιών πρωτεύοντα

Διάγραμμα 2.7 Πορεία εκκαθάρισης -  Εκκαθαρισθείσες δηλώσεις 
(έως τέλος Ιουλίου των 4 τελευταίων ετών)

Διάγραμμα 2.8 Δηλώσεις με σφάλματα
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Διάγραμμα 2.9 Δηλώσεις εισοδήματος που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
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αναπτυξιακό στόχο. Από το έτος 2000 λειτουρ
γεί ο πρώτος ιστοχώρος ολοκληρωμένης ηλε
κτρονικής συναλλαγής για τις υπηρεσίες ΦΠΑ 
και Εισοδήματος (www.taxisnet.gr), εξυπηρε
τώντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επι
χειρήσεις. Η συνεχής αύξηση των προσφερόμε- 
νων υπηρεσιών διαδικτύου, φαίνεται στα δια
γράμματα 2.9 και 2.10 όπου παρουσιάζονται 
αντίστοιχα οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δη
λώσεις και η αλματώδης αύξηση των χρηστών 
του ΤΑΧΙ8ηεί. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανά
πτυξης τέθηκαν πρόσφατα ή πρόκειται σύντομα 
να τεθούν σε λειτουργία οι ακόλουθες υπηρεσί
ες:

ε-εισόδημα: Ηλεκτρονική υπηρεσία συνδυα
στικής υποβολής του συνόλου των δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 
κ.λπ.), αυτόματου ελέγχου, διόρθωσης και εκ- 
καθάρισηςμε στιγμιαία εκτύπωση του εκκαθα
ριστικού. Κατά το οικ. έτος 2003 λειτούργησε 
δοκιμαστικά με 22.000 χρήστες.

ε-πιστοποιητικά: Ηλεκτρονική Υπηρεσία πα
ροχής έγκυρου αντιγράφου φορολογικής δήλω
σης, εκκαθαριστικού, φορολογικής ενημερότη
τας (ΑΦΕ) και Πληροφοριών Μητρώου Φορο
λογουμένων,

ε-ΚΒΣ: Ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτι
κών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και 
καταστάσεων πιστωτικών υπολοίπων (εν δυνά
μει 900.000 χρήστες).

Διάγραμμα 2.10 Πλήθος εγγεγραμμένων στο ΤΑΧΙ8ηώ ανά έτος και εφαρμογή

564.946

2000 2001 2002 Ιούνιος 2003

Ε] Φ.Π.Α. ■  Φορολογία Εισοδήματος

http://www.taxisnet.gr


e-ΦΜΑΠ: Για τον υπολογισμό του Φόρου Με
γάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) και την 
εκτύπωση ενδεικτικού εκκαθαριστικού.

e-ΑΠΑΑ: Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τον Α
ντικειμενικό Προσδιορισμό της Αξίας Ακινή
των. Το Αντικειμενικό Σύστημα Προσδιορι
σμού Αξιών Ακινήτων, εφαρμόζεται για τον 
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των α
κινήτων στη φορολογία κεφαλαίου και στη φο
ρολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

e-Οχήματα: Επιτρέπει την ηλεκτρονική υπο
βολή αίτησης διόρθωσης και επικαιροποίησης 
λανθασμένων στοιχείων του αρχείου οχημάτοτν 
της ΓΓΠΣ, βάσει του οποίου αποστέλλονται τα 
ειδοποιητήρια IX οχημάτων για τα τέλη κυκλο
φορίας.

e-VIES: Επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή 
Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Απο
κτήσεων -  Παραδόσεων VIES.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης των 
πολιτών μέσω του ιστοχώρου www.e- 
oikonomia.gr, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου, η δυνατότητα εκτύπωσης του συνό
λου των συνήθων φορολογικών εντύπων σε η
λεκτρονική μορφή κ.λπ.

Οι νέες διαδικτυακές εφαρμογές περιλαμβά
νουν μεταξύ άλλων και το πλέον φιλόδοξο έρ
γο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο ΕΠ 
ΚτΠ που είναι το νέο TAXISnet, το οποίο εν
σωματώνει όλες τις υπηρεσίες και παράλληλα 
προσφέρει νέες, φιλοδοξώντας να υποκαταστή- 
σει το σύνολο των συνήθων συναλλαγών πολι
τών και επιχειρήσεων στις ΔΟΥ.

Η ΓΓΠΣ παρέχει σειρές στατιστικών στοιχείων, 
προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου, αναγκαίων 
για τον έλεγχο και τη διαμόρφωση πολιτικών, 
καθώς επίσης και προς επιστημονικούς, ερευ
νητικούς και επαγγελματικούς φορείς, προς άλ
λους φορείς του Δημοσίου, προς μεμονωμένους 
πολίτες και ερευνητές.

Παράλληλα από φέτος δημοσιεύεται το Στατι
στικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων. Το 
δελτίο αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία εισοδήμα
τος και φορολογίας φυσικών προσώπων, νέες 
ενότητες δεδομένων αλλά και περισσότερους 
και αναλυτικότερους τρόπους ομαδοποίησης

στατιστικών στοιχείων, όπως παραδείγματος 
χάρη, ανά διοικητική περιφέρεια και νομό, πη
γή εισοδήματος, τρόπο φορολόγησης κ.λπ. Ε
πίσης περιέχονται στατιστικά στοιχεία για το 
εισόδημα και την φορολογία νομικών προσώ
πων, για την φορολογία κεφαλαίου, για το φόρο 
μεγάλης ακίνητης περιουσίας και για το ΦΠΑ. 
Το δελτίο διατίθεται στο διαδίκτυο (στον ιστο- 
χώρο e-oikonomia.gr) σε εκτυπώσιμη, αναγνώ
σιμη και επεξεργάσιμη μορφή.

4.2 Διοίκηση δαπανών προϋπολο
γισμού

Έλεγχος δημόσιων δαπανών

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου των δη
μόσιων δαπανών οδήγησε στην περαιτέρω συ
γκράτησή τους κατά το έτος 2002. Το ύψος 
των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, 
των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) και 
των ΝΠΔΔ που απορρίφθηκαν από τις Υπηρε
σίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ως μη 
σύννομες κατά τα έτη 2001-2002, εμφανίζονται 
στο πίνακα 2.43.

Το συνολικό ποσό, μπορεί μεν να αποτελεί μι
κρό ποσοστό στο σύνολο των ελεγχόμενων δα
πανών από τις ΥΔΕ, είναι όμως θετικό, αφού με 
τον έλεγχο αυτό αποτρέπεται η πραγματοποίη
ση σημαντικού ύψους δαπανών μη σύννομων 
από διάφορους φορείς.

Στο πλαίσιο του αποτελεσματικότερου ελέγχου 
των δημοσίων δαπανών και της μείωσης της 
γραφειοκρατίας στις διαδικασίες πληρωμής 
τους εκδόθηκαν:

>· αποφάσεις με τις οποίες επανακαθορίζονται 
τα δικαιολογητικά για ορισμένες κατηγορίες 
δαπανών, με σκοπό τη διευκόλυνση των δι
καιούχων πιστωτών του Δημοσίου,

> εγκύκλιοι αφενός μεν για την ομαλή εκτέλε
ση του προϋπολογισμού αφετέρου δε για τη 
διευκρίνιση θεμάτων εκκαθάρισης δαπανών 
του Δημοσίου,

> οδηγοί με θέμα «Εκκαθάριση δαπανών νο
μαρχιακών αυτοδιοικήσεων», που περιλαμ
βάνει κατηγορίες δαπανών των ΝΑ με τις 
διατάξεις που τις διέπουν, τα δικαιολογητικά

http://www.e-oikonomia.gr
http://www.e-oikonomia.gr


που απαιτούνται, τις κρατήσεις που επιβάλ
λονται σ’ αυτές και σημειώσεις επ’ αυτών 
για την υποβοήθηση του έργου των ΝΑ και 
των ΥΔΕ,

> βοήθημα, το οποίο περιλαμβάνει το ν. 
2362/95 «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγ
χου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα, τα προεδρικά διατάγματα και 
τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και σχε
τικές εγκυκλίους, που αναφέρονται στον έ
λεγχο, την εκκαθάριση και την ενταλματο- 
ποίηση των δημόσιων δαπανών, για την υ
ποβοήθηση του έργου όλων των εμπλεκόμε
νων υπηρεσιών και φορέων.

Για το τρέχον έτος προωθούνται τροποποιήσεις 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με σκοπό 
τη συγκράτηση των δαπανών και την ορθολο
γικότερη διαχείριση των πόρων του Δημοσίου.

λικό οικονομικό αποτέλεσμα 7,3 εκατ. ευρώ 
και αφορούσε διακοπή μη σύννομων πληρω
μών και επιστροφή ή αναζήτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών.

Επίσης, σημαντικά θα είναι τα οικονομικά, θε
σμικά και οργανωτικά αποτελέσματα από τους 
ελέγχους που διεξήχθησαν και εκείνους που θα 
ολοκληρωθούν μέχρι τέλους του τρέχοντος έ
τους.

Κατά το 2003, έχουν προκύψει μέχρι σήμερα 
οικονομικά αποτελέσματα ύψους 2 εκατ. ευρώ 
περίπου.

Για το έτος 2004 στόχος είναι η περαιτέρω επέ
κταση των ελέγχων μισθοδοσίας, δεδομένου ότι 
κατά το έτος αυτό πρόκειται να διενεργηθούν 
έλεγχοι σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι αυτοί προβλέπεται να γίνουν περισ
σότερο αποτελεσματικοί με τη σύνδεση της

Πίνακας 2.43 Απορρίψεις δαπανών ελεγχόμενων από τις ΥΔΕ
(ποσά σε ευρώ)

Φ ορείς 2001 2002

Υπουργεία 16.159.807 45.752.857
ΝΠΔΔ και OTA α’ βαθμού 1.943.893 886.212
Περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων 2.829.767 3.640.910
Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 28.220.377 38.203.569
Σ ύνολο 49 .153.844 88 .483.548

Έλεγχοι δαπανών μισθοδοσίας και πρόσθε
των αμοιβών

Το ΓΛΚ συνέχισε για τον έλεγχο των αποδο
χών και των πρόσθετων αμοιβών προσωπικού 
του Δημοσίου, των ΝΓΙΔΔ, των OTA και των 
ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, συνέχισε τους ελέγχους των 
μισθολογικών δαπανών διάφορων φορέων στο 
πλαίσιο του άρθρου 28 του ν. 2470/97, με θετι
κά οικονομικά αποτελέσματα για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς και για τους προϋπολο
γισμούς των επιχορηγούμενων από τον κρατικό 
προϋπολογισμό φορέων.

Από τον έλεγχο των δαπανών μισθοδοσίας του 
έτους 2002, 3.700 υπαλλήλων, προέκυψε συνο-

αρμόδιας υπηρεσίας με την Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και 
του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ένταξη στο διατρα
πεζικό σύστημα πληρωμής των αποδοχών των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και λοι
πών φορέων. Με την ολοκλήρωση της ένταξης 
αυτής και την εκκαθάριση των δαπανών μισθο
δοσίας σε κεντρικό επίπεδο, θα αποφεύγονται 
οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από την ενιαία ε
φαρμογή των μισθολογικών διατάξεων. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση ή 
και τον μηδενισμό μη σύννομων ενεργειών, και 
την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής 
της μισθοδοσίας.



Νέο σύστημα ελέγχου δαπανών προϋ
πολογισμού

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ο δημοσιονο
μικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο δια
σφάλισης της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρι- 
σης.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πλήθος των δημό
σιων δαπανών, το εύρος και η ποικιλομορφία 
αυτών, η ανάγκη για παροχή δημόσιων υπηρε
σιών υψηλής ποιότητας με το μικρότερο δυνατό 
κόστος, σε συνδυασμό με την πολιτική περι
στολής των δαπανών και την επιταγή της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή συγκεκρι
μένης και καθορισμένης απ’ αυτή μορφής ελέγ
χου της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, υ
ποχρεώνουν το Υπουργείο Οικονομίας και Οι
κονομικών να υιοθετήσει νέες μορφές ελέγχου 
των δημόσιων δαπανών και να προβεί στην α
ναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού.

Οι ασκούμενοι, μέχρι σήμερα, από το Υπουρ
γείο Οικονομίας και Οικονομικών προληπτικοί 
έλεγχοι νομιμότητας και κανονικότητας των 
δημόσιων δαπανών, καθώς και πληρότητας των 
δικαιολογητικών, στη μακρόχρονη εφαρμογή 
τους, συνέβαλαν αποφασιστικά στην προστα
σία του δημόσιου χρήματος. Με την πάροδο ό
μως του χρόνου προέκυψε ανάγκη προσαρμο
γής του ελέγχου στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων αυτών 
προωθείται σχέδιο νόμου με στόχο τον εκσυγ
χρονισμό των δομών των δημοσιονομικών ελε
γκτικών μηχανισμών, την ποιοτική τους μετε
ξέλιξη και τη διεύρυνση του περιεχομένου 
τους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το ρόλο 
τους πιο αποτελεσματικά.

Με τις νέες μορφές δημοσιονομικού ελέγχου ε- 
γκαταλείπεται το υφιστάμενο σύστημα που 
προβλέπει έλεγχο ορισμένων μόνο δαπανών 
περιορισμένου αριθμού φορέων. Οι σύγχρονες 
μορφές ελέγχου απαιτούν πλέον τη μετάβαση 
σ’ ένα σύστημα με αντικείμενο την εξέταση και 
αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και 
εσωτερικού ελέγχου των φορέων, αλλά και την 
επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότη
τας των δημόσιων δαπανών, βάσει των αρχών 
της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας.

Ο δημοσιονομικός έλεγχος επεκτείνεται πλέον
σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο δημόσιους πόρους. Στον έ
λεγχο αυτό υπάγονται:

> Οι δημόσιες κρατικές υπηρεσίες (υπουργεία, 
περιφέρειες κ.λπ.).

> Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

> Οι ειδικοί λογαριασμοί που λειτουργούν ε
κτός κρατικού προϋπολογισμού.

Οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που λειτουρ
γούν αποκεντρωμένα και έχουν οικονομική 
αυτοτέλεια.

> Όλα τα ΝΠΔΔ.

> Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(OTA) α’ βαθμού (δήμοι και κοινότητες) 
και β’ βαθμού (νομαρχιακές αυτοδιοική
σεις).

> Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(ΝΠΙΔ), τα φυσικά πρόσωπα καθώς και άλ
λοι φορείς, εφόσον επιχορηγούνται ή χρη
ματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογι
σμό OTA ή άλλων ΝΠΔΔ ή Διεθνών Οργα
νισμών.

> Οι ΔΕΚΟ που δεν έχουν εισαχθεί σε χρημα
τιστήριο, τα εθνικά κληροδοτήματα, οι σχο- 
λάζουσες κληρονομιές, καθώς και οι παρα
γραφόμενες, υπέρ του δημοσίου, τραπεζικές 
καταθέσεις και άλλες αξίες ή απαιτήσεις.

Το νέο σύστημα ελέγχου αποβλέπει:

> να καταστήσει περισσότερο υπεύθυνους 
τους φορείς, σχετικά με τη διαχείριση των 
δημόσιων πόρων. Έτσι, κάθε υπουργείο, πε
ριφέρεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ 
κ.λπ. θα διαχειρίζεται τους οικονομικούς 
δημόσιους πόρους, με κριτήριο τους σκο
πούς τους οποίους επιδιώκει και θα ελέγχει 
τη νομιμότητα, κανονικότητα και απόδοση 
αυτής της διαχείρισης, τόσο κατά το στάδιο 
πραγματοποίησης των δαπανών, όσο και 
κατά την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
του. Τια το σκοπό αυτό συστήνονται στα Υ
πουργεία και στις ΔΕΚΟ με προϋπολογισμό 
άνω των 5 εκατ. ευρώ, μονάδες εσωτερικού



ελέγχου που θα αξιολογούν τα συστήματα 
διαχείρισης και θα εντοπίζουν πιθανά φαι
νόμενα κακοδιαχείρισης. Παράλληλα προ- 
βλέπεται διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε 
βάρος των οργάνων που συμπράττουν σε 
παράνομες πληρωμές,

> να διασφαλιστεί η εναρμόνιση της οικονο
μικής διαχείρισης όλων των φορέων με την 
ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική,

> να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του Υπουρ
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά 
με τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών και 
την αξιολόγηση αυτών, με σκοπό την ορθο
λογικότερη κατάρτιση του κρατικού προϋ
πολογισμού. Για το σκοπό αυτό δημιουρ- 
γούνται κέντρα δημοσιονομικού έλέγχου, τα 
οποία θα προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς 
ελέγχους, θα αξιολογούν την αποτελεσματι- 
κότητα των δράσεων των φορέων και την α
πόδοση των διατιθέμενων πόρων,

> να αναβαθμίσει τις δημοσιονομικές υπηρε
σίες, τόσο με τη διενέργεια ουσιαστικών ε
λέγχων των δημόσιων δαπανών, χρησιμο
ποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, 
όσο και με την αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων του ελεγκτικού τους έργου,

> να επιτύχει καλύτερη σχέση κόστους- 
αποτελέσματος, τόσο στους φορείς, όσο και 
στις δημοσιονομικές υπηρεσίες του Υπουρ
γείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4.3 Χρηματοδοτικός προγραμματι
σμός και διαχείριση κρατικών 
διαθεσίμων

Η ανάγκη της κάλυψης των καθημερινών τα
μειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου έ
χει αναδείξει τον χρηματοδοτικό προγραμματι
σμό και ειδικότερα τη ταμειακή διαχείριση, σε 
σημαντική δραστηριότητα με στόχο την αποτε
λεσματικότερη εκτέλεση του κρατικού προϋπο
λογισμού.

Βασική επιδίωξη και στόχοι του προγραμματι
σμού και της ταμειακής διαχείρισης αποτελούν 
η εξασφάλιση των αναγκαίων ισορροπιών με
ταξύ εισροών και εκροών καθ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ο πε

ριορισμός του κόστους δανεισμού στα απαραί
τητα κεφάλαια.

Βασικό στοιχείο του προγραμματισμού αποτε
λεί η καθημερινή παρακολούθηση των προβλε- 
πόμενων εισπράξεων και πληρωμών και η δια
σφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας για την 
πληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου. Η 
διαχείριση των κρατικών διαθεσίμων αποσκο
πεί στην αξιοποίησή τους για όσο χρονικό διά
στημα προβλέπεται ότι δεν θα απαιτηθούν για 
την πληρωμή δημοσίων δαπανών. Η λειτουργία 
αυτή, τα τελευταία χρόνια, εξοικονομεί σημα
ντικούς πόρους για το ελληνικό δημόσιο.

Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς λειτουργίας 
της ταμειακής διαχείρισης, είναι η συμβολή ό
λων των υπηρεσιών στη διαμόρφωση του χρη
ματοδοτικού προγραμματισμού, με την απο
στολή οποιωνδήποτε στοιχείων επηρεάζουν το 
ύψος των κρατικών διαθεσίμων, γεγονός που έ
χει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι προσπά
θειες έχουν επικεντρωθεί στην ανάγκη συνειδη- 
τοποίησης του γεγονότος ότι ο δανεισμός έχει 
μεγάλο κόστος που δεν καλύπτεται εξολοκλή- 
ρου με το όφελος από τη διαχείριση των διαθε
σίμων, και θα πρέπει να αποφεύγεται το φαι
νόμενο να λιμνάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα.

Λόγω της σπουδαιότητας των παραπάνω λει
τουργιών, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει ση
μαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του ό
λου συστήματος χρηματοδοτικού προγραμμα
τισμού και διαχείρισης κρατικών διαθεσίμων, 
εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους σε θέματα 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι οποίες, 
πέραν της απλούστευσης των διαδικασιών, πα
ρέχουν πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια στις συ
ναλλαγές αυτές. Έτσι, σήμερα σημαντικό μέρος 
των εργασιών όπως η λήψη πληροφόρησης για 
την κατάσταση των αγορών, η επικοινωνία με 
τα πιστωτικά ιδρύματα και το κλείσιμο των 
συμφωνιών καθώς και η διεκπεραίωση των συ
ναλλαγών, γίνονται μέσω σύγχρονων ηλεκτρο
νικών συστημάτων (Reuters, Reuters Dealing 
System 3000 και Swift). To σύστημα Swift 
παρέχει την ευχέρεια υποστήριξης και άλλων 
λειτουργιών των υπηρεσιών του δημοσίου, ό
πως η διεκπεραίωση πληρωμών του κρατικού 
προϋπολογισμού, γεγονός που συμβάλλει ση
μαντικά στη βελτίωση του χρόνου και τη μείω
ση του κόστους των συναλλαγών.



Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια φάσμα αντικειμένων, που καλύπτουν το σύνο- 
ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος λο, σχεδόν, των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
που θα υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός από τα 
χρηματοδοτικού προγραμματισμού και της δια- θέματα που αποτελούν την πάγια δράση της 
χείρισης των κρατικών διαθεσίμων. ΣΕΥΥΟ (φορολογικός και τελωνειακός έλεγ

χος, ΦΠΑ, δημοσιονομική διαχείριση κ.ά.), η 
εκπαιδευτική δραστηριότητα της σχολής θα ε
στιαστεί και σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν 
τις νέες τεχνολογίες και την ποιότητα των υπη
ρεσιών προς τον πολίτη.

4.4 Επιμόρφωση ανθρώπινου δυ
ναμικού Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών

Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Υ
πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών βασί
ζεται, σε μεγάλο βαθμό, στη σωστή κατάρτιση 
του προσωπικού του. Εφοδιασμένο με τις ανα
γκαίες γνώσεις και δεξιότητες το ανθρώπινο 
δυναμικό διασφαλίζει την επίτευξη των επιχει
ρησιακών στόχων του υπουργείου και την υψη
λή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πολίτες.

Η δράση της ΣΕΥΥΟ εμπεριέχει τη διαρκή 
προσπάθεια για την αύξηση της αποτελεσματι- 
κότητάς της και τη βελτίωση της μεθοδολογίας 
της. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η έκ
δοση διδακτικών βοηθημάτων, καθώς και η α
νάπτυξη συστήματος τηλεκπαίδευσης, το οποίο 
θα αυξήσει τις ευκαιρίες κατάρτισης για όλους 
τους υπαλλήλους, ιδίως της περιφέρειας.

Το έργο της κατάρτισης και επιμόρφωσης του 
προσωπικού επιμελείται, από το 1996 η Σχολή 
Επιμόρφωση Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονο
μικών (ΣΕΥΥΟ).
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 η σχολή 
διοργάνωσε 155 σεμινάρια, τα οποία παρακο
λούθησαν 2.780 υπάλληλοι σε ειδικά θέμα φο
ρολογίας, τελωνειακών διαδικασιών, δημοσιο
νομικής πολιτικής κ.λπ.. Έμφαση δόθηκε, και 
σε θέματα σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, εξυ
πηρέτησης του πολίτη και πληροφορικής.

Παράλληλα, η ΣΕΥΥΟ εγκαινίασε εντός του 
2003 μία πολύτιμη πρακτική, αυτή της πληρο
φόρησης των επαγγελματιών για τις νέες ρυθ
μίσεις του φορολογικού συστήματος, μέσω ε
νημερωτικών ημερίδων, που παρακολούθησαν 
περισσότεροι από 400 επιχειρηματίες, υπεύθυ
νοι λογιστηρίων κ.λπ.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003, για το ο
ποίο έχουν προγραμματισθεί 75 σεμινάρια, η 
έμφαση δίδεται στην κατάρτιση των νεοδιορι- 
σθέντων υπαλλήλων, καθώς και στην κατάρτι
ση των υπαλλήλων που θα εργαστούν στο και- 
νοτόμο πρόγραμμα «Εξυπηρέτηση πολιτών από 
μία θέση εργασίας».

4.5 Μισθολογική πολιτική

Μισθολόγιο προσωπικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και των OTA

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε α
πό την εφαρμογή του ν.2470/1997 διαμορφώ
θηκε σε μια πολύπλοκη μισθολογική κατάστα
ση η οποία επέβαλε την καθιέρωση ενός νέου 
μισθολογίου για τους υπαλλήλους του Δημοσί
ου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί
ου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης (OTA), των μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και του προ
σωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με το νέο μισθολόγιο αυξάνονται οι αποδοχές 
των υπαλλήλων σε επίπεδα σημαντικά υψηλό
τερα του πληθωρισμού, κυρίως λόγω της ενσω
μάτωσης στο βασικό τους μισθό μέρους των 
καταβαλλομένων επιδομάτων. Το γεγονός αυτό 
οδηγεί σε υψηλότερες αυξήσεις των ετήσιων α
ποδοχών, αλλά και σε αύξηση των συντάξεων. 
Στο νέο μισθολόγιο οι μέσες ετήσιες αυξήσεις 
κυμαίνονται σε 6,2% περίπου, διαφοροποιημέ
νες ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανή
κει ο υπάλληλος.

Ο σχεδιασμός για το έτος 2004 προβλέπει την 
υλοποίηση πλέον των διακοσίων σεμιναρίων, 
τα οποία θα παρακολουθήσουν περίπου 4.000 
υπάλληλοι. Η κατάρτιση θα αφορά σε ένα ευρύ

Γενικά το νέο μισθολόγιο έχει τα εξής χαρα
κτηριστικά :

> Ενσωματώνει στον βασικό μισθό το επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα εξομάλυνσης



και μέρος του κινήτρου απόδοσης του ισχύ- 
οντος μισθολογίου.

> Καθιερώνει 18 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) 
για κάθε κατηγορία υπαλλήλων, Πανεπι
στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης (ΔΕ), Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(ΥΕ), στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι 
σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που κατέ
χουν.

> Απλοποιεί τον υπολογισμό των αποδοχών 
συνδέοντας με σταθερούς συντελεστές το 
βασικό μισθό των ΜΚ όλων των υπολοίπων 
κατηγοριών με το βασικό μισθό των ΜΚ της 
ΥΕ κατηγορίας.

Πίνακας 2.44 Συντελεστές νέου μισθολογίου

Κ ατηγορία Σ υντελεστή ς

ΥΕ 1,00
ΔΕ 1,17
ΤΕ 1,31
ΠΕ 1,37

> Προσδιορίζει σε ένα μόνο άρθρο όλα τα ε
πιδόματα, αναλύοντας ταυτόχρονα τους ό
ρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

Ειδικότερα:

Μεγαλύτερες αυξήσεις χορηγούνται στους 
εργαζόμενους στους ευαίσθητους τομείς της 
υγείας και της εκπαίδευσης, ως εξής:

• στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγού
νται μέσες ετήσιες αυξήσεις 10,2% περί
που

• στους υγειονομικούς χορηγούνται μέσες 
ετήσιες αυξήσεις 7,4% περίπου.

Σημαντικές αυξήσεις χορηγούνται στα επι
δόματα που συνδέονται με τη γνώση (π.χ. ε
πίδομα μεταπτυχιακών σπουδών) ή την ευ
θύνη (π.χ. επίδομα θέσης ευθύνης) που έχει 
ο υπάλληλος.

> Τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις στην 
δυνατότητα καθιέρωσης υπερωριακής εργα
σίας, στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκη

σης. Ταυτόχρονα αυξάνεται η ωριαία απο
ζημίωση (απογευματινή, νυκτερινή κ.λπ. ερ
γασία) κατά 22% περίπου.
Εκχωρείται η αρμοδιότητα έγκρισης υπερω- 
ριακής εργασίας στον καθ’ ύλη αρμόδιο δια- 
τάκτη (Υπουργό, Νομάρχη κ.λπ.), ώστε να 
μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλουστευ- 
τούν οι διαδικασίες έκδοσης των συγκεκρι
μένων διοικητικών πράξεων, με αυστηρούς 
όμως περιορισμούς ως προς την υπέρβαση 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
τους πιστώσεων και το επιτρεπόμενο όριο 
ωρών.

> Στο πλαίσιο ελέγχου των δαπανών του κρα
τικού προϋπολογισμού για αποζημιώσεις 
συλλογικών οργάνων, το νέο μισθολόγιο θέ
τει όριο στο ύψος της αποζημίωσης από 
συμμετοχή σε αυτά, με εξαίρεση τις περι
πτώσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων 
με ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της 
χώρας την αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης και την εξυπηρέτη
ση των πολιτών.

> Καταργείται η ειδική μηνιαία παροχή των 
176 € που χορηγήθηκε με κοινές υπουργικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδό
τηση των διατάξεων του άρθρου 14 του 
ν.3016/2002. Τα ποσά της παροχής αυτής, 
διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Η α
νωτέρω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκει- 
μένου να αποφευχθούν αποσπασματικές πα
ροχές σε επί μέρους κατηγορίες υπαλλήλων 
του Δημοσίου, καθώς στην πορεία εφαρμο
γής της ως άνω ρύθμισης αποδείχθηκε ότι 
δεν περιορίζονταν οι μισθολογικές ανισότη
τες μεταξύ των υπαλλήλων διαφόρων φορέ
ων.

> Προβλέπεται η εξόφληση των απαιτήσεων 
που προέρχονται από την μη καταβολή και 
στους δύο συζύγους της οικογενειακής πα
ροχής·

Το προτεινόμενο μισθολόγιο με απλό και λει
τουργικό τρόπο παρέχει τελικά ουσιαστικές αυ
ξήσεις στις αποδοχές όλων των κατηγοριών υ
παλλήλων, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δη
μοσιονομικών δυνατοτήτων και αποτελεί στα
θερή βάση για την μελλοντική αναμόρφωσή 
του προς την κατεύθυνση της σταδιακής σύ
γκλισης των αποδοχών του προσωπικού που ε



μπίπτει στις ρυθμίσεις του προς τις αντίστοιχες 
των συναδέλφων τους στα κράτη -  μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά-κλαδικά μισθολόγια

Με τα ειδικά-μισθολόγια τροποποιούνται, κω- 
δικοποιούνται και αναδιαρθρώνονται σε νέες 
βάσεις οι ήδη ισχύουσες διατάξεις τους. Οι 
σχετικές αυξήσεις διαμορφώνονται σε επίπεδα 
σημαντικά υψηλότερα του πληθωρισμού. 
Μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για τους 
τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έ
ρευνας και τεχνολογίας.

Δικαστικοί λειτουργοί, κύριο προσωπικό 
ΝΣΚ, ιατροδικαστές

Με τις νέες ρυθμίσεις, αυξάνεται ο βασικός μι
σθός του ανωτέροι προσωπικού κατά 6%. Επί
σης, αυξάνεται κατά 10% το επίδομα για την 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίω
ση των υποθέσεων, καθώς και για την αντι
στάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται 
κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους 
(δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, ορ
γάνωση γραφείου), ώστε, επτά χρόνια μετά από 
την έναρξη ισχύος του μισθολογίου τους, να 
αυξηθούν ουσιαστικά οι συνολικές αποδοχές 
τους.

Εκπαιδευτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης και λοιποί ειδικοί λειτουργοί

Το νέο μισθολόγιο των εν λόγω δημόσιων λει
τουργών έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

> Αυξάνει τους υφιστάμενους βασικούς μι
σθούς κατά 8% και ενσωματώνει σε αυτούς 
ποσό 30 € από το χορηγούμενο επίδομα με
ταπτυχιακών σπουδών.

> Διατηρεί σταθερές τις σχέσεις μεταξύ των 
βασικών μισθών όλων των βαθμιδών.

> Αυξάνει το ειδικό ερευνητικό επίδομα κατά 
25%, ενσωματώνοντας σ’ αυτό το υπόλοιπο 
ποσό του επιδόματος μεταπτυχιακών σπου
δών, για τα μέλη ΔΕΙ! των πανεπιστημίων.

> Αυξάνει το ειδικό ερευνητικό επίδομα του 
ΕΓΙ των ΤΕΙ σε ποσοστό 37% κατά μέσο ό
ρο. Επιπλέον, ενσωματώνονται σ’ αυτό, το

υπόλοιπο του επιδόματος μεταπτυχιακών 
σπουδών και το ειδικό ερευνητικό επίδομα 
για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, 
για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Με τις διατάξεις του ν.2530/1997, ρυθμίστηκαν 
και οι αποδοχές μιας σειράς ειδικών κατηγο- 
ριών ερευνητών και ειδικών επιστημόνων. Με 
τις διατάξεις του νέου μισθολογίου διαφορο
ποιείται εν μέρει η σημερινή δομή του, καθώς 
αυξάνονται οι βασικοί μισθοί και ενσωματώνο
νται υφιστάμενα επιδόματα και των κλάδων 
αυτών.

Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας

Με το ν.2606/1998, όπως είναι γνωστό, κωδι- 
κοποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούσαν τις 
αποδοχές των γιατρών του Εθνικού Συστήμα
τος Υγείας (ΕΣΥ). Με την πάροδο όμως του 
χρόνου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αναπρο
σαρμογής του ανωτέρω πλαισίου αμοιβών με 
σκοπό τη βελτίωση των αποδοχών των νοσο
κομειακοί γιατρών, προκειμένου να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η λειτουργία του ΕΣΥ.

Οι αναπροσαρμογές που επιχειρούνται στο μι
σθολόγιο αυτό έλαβαν υπόψη τα αιτήματα του 
κλάδου και ειδικότερα αυτά που αφορούσαν 
την ενσωμάτωση μέρους των επιδομάτων τους 
στο βασικό μισθό.

Ειδικότερα, το νέο μισθολόγιο προβλέπει:

> Ενσωμάτωση στο βασικό μισθό μέρους του 
υφιστάμενου επιδόματος νοσοκομειακής α
πασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθη
κών.

> Αύξηση των νέων βασικών μισθών όλων 
των βαθμιδών που προκύπτουν μετά την 
παραπάνω ενσωμάτωση κατά 8%.

> Αύξηση κατά 5% της πάγιας μηνιαίας απο
ζημίωσης για συμμετοχή σε σεμινάρια και 
ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και του ε- 
ναπομείναντος επιδόματος νοσοκομειακής 
απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συν
θηκών.

> Αύξηση του ωρομισθίου των εφημεριών κα
τά 3%. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται υπέρ



των αποδοχών η σχέση μεταξύ αποδοχών 
της οργανικής θέσης και εφημεριών.

> Διατήρηση των υφιστάμενων σχέσεων με
ταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθμι
δών.

Διπλωματικοί υπάλληλοι

Οι συνολικές αποδοχές των διπλωματικών υ
παλλήλων αναπροσαρμόζονται μόνο κατά 3%, 
λόγω της πρόσφατης αναπροσαρμογής το έτος 
2002 των συνολικών αποδοχών τους κατά 25% 
περίπου.

Αρχιερείς

Με το προτεινόμενο μισθολόγιο κωδικοποιού- 
νται οι ισχύουσες ήδη σχετικές διατάξεις και 
προβλέπεται:

> Αύξηση του βασικού μισθού κατά 3%.

> Αύξηση του επιδόματος αποκλειστικού ειδι
κού λειτουργήματος κατά 37%.

Μουσικοί

Από την καθιέρωση του ισχύοντος μισθολογίου 
των μουσικών, παρενεβλήθησαν ορισμένες 
διορθωτικές αυξήσεις ιδίως στα καταβαλλόμε
να στον κλάδο αυτό επιδόματα. Πολύ πρόσφα
τα (το έτος 2002) αναπροσαρμόστηκε το επίδο
μα συντήρησης και επισκευής οργάνων.

Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο ότι, η 
δομή του μισθολογίου τους δεν παρουσίασε 
δυσλειτουργίες τα χρόνια που ακολούθησαν α
πό την καθιέρωσή του, οι συνολικές αποδοχές 
τους αυξάνονται κατά 6%.

Μόνιμα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνι
κής Αστυνομίας, Πυροσβεστικοί) και Λιμενι
κού Σώματος

Το μισθολόγιο (ν.2448/1996) του προσωπικού 
των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμε
ων και των αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ
νομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού 
Σώματος από την έναρξη ισχύος του μέχρι σή
μερα τροποποιήθηκε σε σημαντικά του σημεία, 
καθώς αναπροσαρμόσθηκαν υφιστάμενα ή χο
ρηγήθηκαν νέα επιδόματα.

Με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου:

> κωδικοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν 
μέχρι σήμερα και

> χορηγούνται επιπλέον αυξήσεις ώστε η δο
μή του να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
σύγχρονες ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, το μισθολόγιο των μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντί
στοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος:

> Αυξάνει τους βασικούς μισθούς κατά 5,6%.

> Αυξάνει κατά 5,5% το επίδομα ειδικής απα
σχόλησης.

> Διατηρεί σταθερές τις υφιστάμενες σχέσεις 
μεταξύ των βασικών μισθών όλων των βαθ
μών.

> Ειδικά, στο προσωπικό των Σωμάτων Α
σφαλείας, χορηγείται επιπλέον αύξηση, σε 
επιδόματα και αποζημιώσεις που συνδέονται 
με την παροχή πρόσθετης εργασίας, ώστε να 
εξυπηρετείται καλύτερα η εύρυθμη λειτουρ
γία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος.

Εκπαιδευτικό προσωπικό Ακαδημίας Εμπο
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) προβλέπεται:

> Αύξηση του βασικού μισθού τους κατά 8%.

> Αύξηση του επιδόματος βιβλιοθήκης κατά
22%.

Υπάλληλοι κλάδου οικονομικών και εμπορι
κών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Ε
μπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτε
ρικών υπάγονται από 1.1.2004, όσον αφορά τη 
μισθολογική τους εξέλιξη, στους αντίστοιχους 
βαθμούς της ιεραρχίας των υπαλλήλων του Δι
πλοί ματικού Κλάδου.



Οι σχετικές μισθολογικές διαφορές που θα 
προκύψουν από την αιτία αυτή θα καταβληθούν 
σταδιακά εντός 5ετίας (2004 έως 2008).

Τέλος σημειώνεται ότι οι διαφοροποιήσεις που 
προκύπτουν για κάθε ένα από τα νέα μισθολό
για, οφείλονται αφενός στο γεγονός ότι ελή- 
φθησαν υπόψη, κατά τη σύνταξή τους, οι πα
ρεμβάσεις που μεσολάβησαν για κάθε ένα από 
τα ισχύοντα σήμερα μισθολόγια, αφετέρου 
διό3τι σε επιμέρους κατηγορίες λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, κρίθηκε ότι έπρεπε 
να δοθούν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα, κυ
ρίως εξαιτίας του αυξημένου κοινωνικού τους 
ρόλου και των επιπτώσεών του στην ανάπτυξη 
και την ευημερία της χώρας.
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ -  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
Γ’ ΚΠΣ

Η πολιτική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα την 
τελευταία δεκαετία είχε απτά και ορατά αποτε
λέσματα. Η χώρας μας πέτυχε την ονομαστική 
σύγκλιση εξασφαλίζοντας μια θέση στην ομά
δα χωρών της ευρωζώνης, αλλά έκανε ταυτό
χρονα σημαντικά βήματα και στην πορεία 
πραγματικής σύγκλισης. Εδώ και αρκετά χρό
νια αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους από 
το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για το 
2003 είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα 
ανάμεσα στους «15» με αντίστοιχη πρόβλεψη 
και για το 2004.

Για την περίοδο 1994-2003 η Ελλάδα παρουσί
ασε την μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικό
τητας στην ΕΕ, εξέλιξη που επέτρεψε ταχύτερη 
αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων σε 
σχέση με τους «15» με ταυτόχρονη ταχύτατη 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Την ίδια 
στιγμή, βρισκόταν σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα 
συμπλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών 
που άλλαξε το πρόσωπο της χώρας, ενώ οι δα
πάνες για την κοινωνική προστασία αυξάνο
νταν συνεχώς ώστε να διατηρείται η κοινωνική 
συνοχή.

Αυτή η σημαντική πρόοδος αποτελεί το εφαλ

τήριο για την επιτάχυνση της πραγματικής σύ
γκλισης, στα επόμενα χρόνια.

Ο στόχος της κυβέρνησης για τα επόμενα χρό
νια είναι η επιτάχυνση της οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης της Ελλάδας με τις 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η σύγκλιση αφορά 
την απασχόληση, τους μισθούς, τα εισοδήματα, 
την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα 
αλλά, επίσης, τη σύγκλιση στο κοινωνικό πεδί
ο, την ολοκληρωμένη κοινωνική ένταξη, τις 
κοινωνικές παροχές, την υγεία, την εκπαίδευση, 
τις σωστές δημόσιες υπηρεσίες. Η Χάρτα Σύ
γκλισης είναι το πλαίσιο δεσμεύσεων της κυ
βέρνησης για τα επόμενα χρόνια, οριοθετώντας 
μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένες κα
τευθύνσεις και παρεμβάσεις πολιτικής για την 
επίτευξή τους. Στόχος της Χάρτας είναι να α- 
ναδείξει τις νέες πηγές ανάπτυξης για την Ελ
λάδα στο μέλλον αλλά, κυρίως, να καταγράψει 
με δείκτες και στόχους τις συγκεκριμένες πολι
τικές που απαιτούνται.

Ο βασικός στόχος της πολιτικής που περιγρά- 
φεται στη Χάρτα είναι το κατά κεφαλή εισό
δημα στην Ελλάδα να φθάσει στα μέσα της 
επόμενης δεκαετίας το μέσο εισόδημα στην 
ΕΕ μειώνοντας ταυτόχρονα τις όιαπερκρε- 
ρειακές ανισότητες.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές στηρίζονται σε

Διάγραμμα 3.1 Αύξηση κατά κεφαλήν δαπανών για 
κοινωνική προστασία 1996 - 2000
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Διάγραμμα 3.2 Σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την ΕΕ 
Μέση ετήσια μεταβολή πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος

□ Ελλάδα □ ΕΕ

σημαντικό βαθμό στη συνέχιση της δημοσιο
νομικής προσαρμογής και εξυγίανσης για τα
επόμενα χρόνια. Η μείωση του χρέους απελευ
θερώνει πόρους για παραγωγικές επενδύσεις 
και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Το 
νέο σύστημα ελέγχου των δημοσίων δαπανών 
που καθιερώθηκε προωθεί τη συγκράτηση των 
καταναλωτικών δαπανών για να έχει πραγματι
κή αξία το κάθε ευρώ που δαπανά το κράτος.

Οι προτάσεις της Χάρτας Σύγκλισης είναι συ
γκεκριμένες και ρεαλιστικές. Οι νέες κατευ
θύνσεις πολιτικής και οι νέες προτεραιότητες 
σηματοδοτούνται από:

> ένα «μέρισμα ειρήνης» για την παιδεία με 
τη μείωση των εξοπλιστικών δαπανών στο 
3% του ΑΕΠ, ώστε να αυξηθούν σταδιακά 
οι δαπάνες για την εκπαίδευση στο 5% του 
ΑΕΠ.

> ένα «μέρισμα σταθερότητας» με την μείω
ση του χρέους κατά 4 περίπου μονάδες του 
ΑΕΓΙ το χρόνο ώστε να φθάσει το 85%. Στη 
μείωση αυτή θα συμβάλλει το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων, από όπου αναμένο
νται έσοδα 1-2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο. Με 
τη μείωση των τόκων από την αποκλιμάκω- 
ση του χρέους τα επόμενα χρόνια, δημιουρ-

γούνται νέες δυνατότητες για την αύξηση 
της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας 
και πρόνοιας στο 4% του ΑΕΠ.

> ένα «μέρισμα εξυγίανσης»: με τους πόρους 
από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 
και της εισφοροδιαφυγής, για να μειωθεί η 
φορολογία στις οικογένειες και τις επιχειρή
σεις. Στόχος είναι μέχρι το 2008 να μειωθεί 
σταδιακά ο ανώτατος συντελεστής φορολο
γίας φυσικών προσώπων ως το 35% και ο 
συντελεστής φορολογίας νομικών προσώ
πων ως το 30%.

Οι κατευθύνσεις πολιτικής που περιέχονται στη 
Χάρτα Σύγκλισης εξειδικεύονται στα παρακά
τω μέτωπα:

Απασχόληση και αύξηση των εισοδημάτων

Βασικοί στόχοι είναι η μείωση της συνολικής 
ανεργίας στο 6% το 2008, της γυναικείας ανερ
γίας στο 8%, η αύξηση της απασχόλησης κατά 
1,5% το χρόνο, η μείωση των ατυχημάτων 
στους χώρους εργασίας κατά 20% και των ατυ
χημάτων σε επαγγέλματα υψηλής επικινδυνό- 
τητας κατά 25%, αλλά και η αύξηση της παρα
γωγικότητας και των μισθών ώστε να προσεγ
γίσουν το 90% του μέσου όρου της ΕΕ το 2008.



Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με 
πολιτικές για την αύξηση της προσαρμοστικό
τητας, για να γίνει η αγορά εργασίας πιο δυ
ναμική, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ασφά
λειας και των δικαιωμάτων των εργαζομέ
νων. Η Χάρτα περιέχει στοχευμένες πολιτικές 
για τη μείωση της ανεργίας των νέων, των γυ
ναικών και των μακροχρόνια ανέργων. Προ
βλέπει την προσφορά προσωποποιημένων υ
πηρεσιών στους ανέργους, εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου, μείωση του μη μισθολογι- 
κού κόστους της εργασίας, πολιτικές για την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την 
αύξηση της κινητικότητας της εργασίας. Επί
σης, διατυπώνεται σαφής κανόνας για την αύ
ξηση των αμοιβών, για μισθολογικές αυξήσεις 
ίσες με τη μισή αύξηση του ΑΕΠ συν το στόχο 
του πληθωρισμού.

Ευκαιρίες και ασφάλεια για όλους

Βασικοί στόχοι είναι η μείωση του ποσοστού 
των ατόμων σε κίνδυνο ένδειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
στο μέσο όρο της ΕΕ μέχρι το 2008, η καλύτε
ρη λειτουργία του Δικτύου Αλληλεγγύης και η 
βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης.

Βασική κατεύθυνση είναι η ενίσχυση συστήμα
τος «στοχευμένων πολιτικών» που επικεντρώ
νονται στα τμήματα του πληθυσμού με πραγ
ματικές ανάγκες. Στόχος είναι οι κοινωνικές 
δαπάνες να προσεγγίσουν το 30% του ΑΕΠ 
μέχρι το 2008, ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμε
νο Δίκτυο Αλληλεγγύης. Στη Χάρτα περιέχο- 
νται επίσης μέτρα για την ουσιαστική στήριξη 
των χαμηλοσυνταξιούχων, τη στήριξη της οι
κογένειας, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης και την ποιοτική βελτί
ωση της περίθαλψης, με έμφαση στην πρόληψη 
και προαγωγή της υγείας, αλλά και την ανα
βάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, αύ
ξηση των επενδύσεων

Στόχος είναι η απελευθέρωση του επιχειρη
ματικού δυναμικού της οικονομίας ώστε να 
αποτελέσει πηγή επενδύσεων, ανάπτυξης και 
νέων θέσεων εργασίας, αλλά και εργαλείο για 
την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των 
περιφερειών.

Η Χάρτα περιέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
για την περαιτέρω διοικητική απλοποίηση, για 
τη διαμόρφωση ενός νέου φορολογικού πλαισί
ου που θα παραμείνει σταθερό για πολλά χρό
νια, και για την άμεση ενίσχυση των επιχειρή
σεων μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, του 
Ταμείου Εγγυοδοσίας και τη δημιουργία Περι
φερειακών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμ
μετοχών.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Βασικός στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η 
αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνι
στικότητας της οικονομίας. Στην Χάρτα περιέ- 
χονται στόχοι για περαιτέρω άνοιγμα και απε
λευθέρωση των αγορών, αύξηση του ανταγωνι
σμού και επιτάχυνση του προγράμματος διαρ
θρωτικών μεταρρυθμίσεων με προώθηση των 
ιδιωτικοποιήσεων και των στρατηγικών συμμα- 
χιών. Επίσης, περιέχονται συγκεκριμένες πολι
τικές για την αύξηση των εξαγωγών στο ΑΕΠ 
και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Εκπαίδευση και κοινωνία της γνώσης

Το ανθρώπινο κεφάλαιο και η καινοτομία
είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες στους 
οποίους μπορεί να βασισθεί η ανάπτυξη της 
Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Περιλαμβάνονται 
δεσμεύσεις για μία σύγχρονη, ποιοτική παιδεία 
πολλαπλών δεξιοτήτων, αναβάθμιση των σπου
δών, δημιουργία ενός σχολείου ελεύθερης επι
λογής και συλλογικότητας, ανάπτυξη της δια 
βίου μάθησης και ευκαιριών εκπαίδευσης για 
όλους και αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Επίσης, υπάρχουν μέτρα για τη 
στήριξη της καινοτομίας με χρηματοδότηση 
δράσεων από το Γ’ΚΠΣ και την ενθάρρυνση 
της έρευνας από τις επιχειρήσεις αλλά και πολι
τικές για την τεχνολογική και ψηφιακή σύγκλι
ση, με επενδύσεις σε προηγμένες υποδομές και 
δίκτυα.

Σύγχρονες υποδομές

Έχοντας εξασφαλίσει πρωτόγνωρους για την 
ιστορία της χώρας χρηματοδοτικούς πόρους, η 
κυβέρνηση προωθεί την ολοκλήρωση και βελ
τίωση ενός ολόκληρου πλέγματος υποδομών σε 
όλη την επικράτεια. Οι δεσμεύσεις της Χάρτας 
αφορούν στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδι
κών αξόνων εθνικής σημασίας με έμφαση στη



διασύνδεση της περιφέρειας, στην αναβάθμιση 
του σιδηροδρομικού δικτύου, στην ολοκλήρω
ση αναβάθμισης λιμένων και αεροδρομίων 
στην περιφέρεια, στην ουσιαστική αναβάθμιση 
των αστικών συγκοινωνιών, στη διαμόρφωση 
ενός νέου προγράμματος ακτοπλοϊκής εξυπηρέ
τησης άγονων γραμμών και στην ολοκλήρωση 
του εθνικού δικτύου ενέργειας και των διασυν
δέσεων με τη ΝΑ Ευρώπη.

Προστασία του περιβάλλοντος -  βιώσιμη 
ανάπτυξη

Η επιδίωξη που αποτυπώνεται στη Χάρτα Σύ
γκλισης είναι η σύγχρονη εναλλακτική πρότα
ση της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης ανάπτυξης να οδηγούν σε αξιοποίηση 
των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημά
των της Ελλάδας. Υπάρχουν δεσμεύσεις και 
μέτρα πολιτικής για την εξάλειψη των ανεξέλε
γκτων χωματερών, την επέκταση των συστημά
των βιολογικού καθαρισμού - διαχείρισης λυ
μάτων και στερεών αποβλήτων, την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δη
μιουργία εθνικού χάρτη χρήσεων γης και την 
ενθάρρυνση υιοθέτησης καινοτόμων περιβαλ
λοντικών τεχνολογιών.

Ισχυρές τοπικές κοινωνίες -  ανάπτυξη υπαί
θρου

Στόχοι της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει 
Ελληνική περιφέρεια με ΑΕΠ ανά κάτοικο κά
τω από το 65% του μέσου όρου της ΕΕ με α
νεργία μεγαλύτερη από 3 ποσοστιαίες μονάδες 
πάνω από το μέσο όρο της χώρας και οι εισο
δηματικές αποκλίσεις ανάμεσα στις Περιφέ
ρειες να μειωθούν κατά 15%. Η Χάρτα περιέχει 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μέτρα για τη δι
ευκόλυνση της διασύνδεσης-δικτύωσης της 
Περιφέρειας, για την αναβίωση, ανασυγκρότη
ση και ανάπτυξη της υπαίθρου και για την ανά
πτυξη της γεωργίας και τη στήριξη του εισοδή
ματος των αγροτών.

Σύγχρονη διακυβέρνηση

Βασικός στόχος είναι η «διοικητική σύγκλι
ση» με τις άλλες χώρες της ΕΕ, με μετάβαση σε 
ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης και οι
κοδόμηση μίας νέας σχέσης κράτους- πολίτη με 
αρχές τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη λογοδο
σία, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή. Η

Χάρτα επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του διοι
κητικού συστήματος, με μία νέα περιφερειακή 
συγκρότηση, αποκέντρωση των αναπτυξιακών 
επιλογών και αυτοδύναμη διαχείριση των οικο
νομικών πόρων. Επίσης, αποβλέπει στη δια
μόρφωση ενός συστήματος διοίκησης με στό
χους (αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων, 
καθιέρωση δεικτών απόδοσης, σύνδεση εξέλι
ξης και αμοιβών με τις επιδόσεις, επιμόρφωση 
των υπαλλήλων) αλλά και βελτίωση της εξυ
πηρέτησης και επέκταση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.

Οι δύο βασικοί άξονες των κατευθύνσεων της 
Χάρτας είναι από τη μία πλευρά η δημιουρ
γία ευκαιριών με την συμμετοχή όλων στην 
ανάπτυξη και από την άλλη η ενίσχυση των 
ασθενέστερων με την βελτίωση του κράτους 
πρόνοιας. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πε
ριβάλλοντος που να μην αποτελεί τροχοπέδη 
στη δημιουργία, αλλά αντίθετα να ευνοεί και να 
ενθαρρύνει έμπρακτα την ανάληψη επιχειρημα
τικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, όμως, πρέ
πει να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των χαμηλών 
στρωμάτων στην ανάπτυξη, χτίζοντας ένα κοι
νωνικό κράτος με εγγυημένους πόρους και ε
ξασφαλίζοντας αξιοπρεπή διαβίωση και ασφά
λεια σε όλους.

2. Μέτρα κοινωνικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής

Η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προτε
ραιότητα της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται μέτρα κοινωνι
κής προστασίας, καταπολέμησης της ανεργίας 
και ενίσχυσης των αδύναμων ομάδων του πλη
θυσμού.

Στα μέτρα που ήδη έχουν αρχίσει να υλοποιού
νται, περιλαμβάνονται:

Στήριξη υπαίθρου

Αγροτικές συντάξεις

Οι αγροτικές συντάξεις αυξάνονται σημαντικά 
από 1/1/2004 κατά 30 ευρώ (10.000 δρχ. περί
που). Έτσι, η κατώτερη αγροτική σύνταξη θα 
ανέλθει στα 200 ευρώ (68.000 δρχ.) από τα 170



ευρώ (58.000 δρχ.) που είναι σήμερα. Λαμβα- 
νομένων υπόψη και των άλλων μέτρων για τη 
στήριξη της υπαίθρου το εισόδημα της παρα
δοσιακής αγροτικής οικογένειας θα ενισχυθεί 
σημαντικά και οι 837.000 περίπου απόμαχοι 
αγρότες θα νοιώσουν εντονότερα την κοινωνι
κή αλληλεγγύη.

Μείωση φόρου πετρελαίου για τους αγρότες

Από 15 Οκτωβρίου 2003 ο φόρος με τον οποίο 
θα επιβαρύνεται ο αγρότης από πετρέλαιο α
γροτικής χρήσης θα ανέρχεται στο ελάχιστο 
δυνατό επίπεδο των 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, 
όσο είναι και ο κατώτερος φόρος στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις 
της ΕΕ που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
ελληνικής προεδρίας. Η συνολική μείωση φό
ρου στο πετρέλαιο των αγροτών ανέρχεται πλέ
ον στα 224 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Μέχρι τώρα οι 
αγρότες κατέβαλαν φόρο πετρελαίου 245 ευρώ 
ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια επιστρεφόταν 
ποσοστό 50% έως 80% με μία πολύπλοκη δια
δικασία από την οποία προκαλούνταν πολλές 
στρεβλώσεις και αδικίες.

Εξισωτικές αποζημιώσεις

Η εξισωτική αποζημίωση των αγροτών που εί
ναι εγκατεστημένοι σε ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές αυξάνεται κατά 10%. Αφορά περίπου 
140.000 εν ενεργεία αγρότες που δραστηριο
ποιούνται κυρίως στον ορεινό όγκο της χώρας. 
Με το μέτρο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η πο
λιτική αυτή της παροχής κινήτρων για την πα
ραμονή του ζωντανού αυτού μέρους του αγρο
τικού πληθυσμού στις δυσπρόσιτες περιοχές.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εντάσσονται στο 
νέο αναπτυξιακό νόμο. Επιδιώκεται η αναβάθ
μιση του ρόλου τους και η δράστη ριοποίησή 
τους σε παραγωγικές επενδύσεις προς όφελος 
των αγροτών και της αγροτικής οικονομίας.

Φόρος μεταβίβασης αγροτικής γης

Για τη μεταβίβαση της αγροτικής γης (αγορά, 
γονική παροχή, κληρονομιά) για αγροτική χρή
ση, δεν θα καταβάλλεται πλέον φόρος (πλήρης 
απαλλαγή). Με το μέτρο αυτό θα στηριχθεί πε
ραιτέρω, παράλληλα με τα λοιπά μέτρα, η συ

νέχιση των αγροτικών δραστηριοτήτων και εκ- 
μεταλλεύσεών, καθώς και η ένταξη στο αγροτι
κό επάγγελμα νέων αγροτών.

Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα

Προτείνεται στην ΕΕ η μείωση του ΦΠΑ στα 
αγροτικά μηχανήματα από 18% σε 8%. Οι ε
κτιμήσεις είναι θετικές και η μείωση του ΦΠΑ 
θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια στους αγρό
τες για την αντικατάσταση των αγροτικών μη
χανημάτων και τον εκσυγχρονισμό των αγροτι
κών εκμεταλλεύσεων.

Φορολογικές απαλλαγές κοινωνικού χαρα
κτήρα

Οι φορολογικές αυτές απαλλαγές αναφέρονται 
σε μικροκαταστήματα χωριών κάτω των χιλίων 
κατοίκων (εκτός τουριστικών περιοχών) με ε
τήσιο κέρδος κάτω από 10.000 ευρώ και σε ε- 
νοριακούς ναούς.

Στελέχωση δημόσιων περιφερειακών υπη
ρεσιών

Με ειδικές μισθολογικές αμοιβές και κίνητρα 
θα καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται σε 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε δυσπρόσιτες ο
ρεινές, μειονεκτικές ή απομονωμένες νησιωτι
κές περιοχές, στις οποίες παρατηρείται έντονη 
έλλειψη υποψηφιοτήτων (π.χ. γιατροί σε νοσο
κομεία και κέντρα υγείας).

Στήριξη επιχειρήσεων στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο του στόχου της βελτίωσης του επι
χειρηματικού περιβάλλοντος και της προσφο
ράς υπηρεσιών στήριξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνεται στην Ευρω
παϊκή Πράσινη Βίβλο Επιχειρηματικότητας για 
την αποκατάσταση ενός ανταγωνιστικού περι
βάλλοντος σε κάθε περιφέρεια, υλοποιούνται 
μέτρα και παρεμβάσεις για την απλοποίηση των 
διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης επιχει
ρήσεων. Περαιτέρω, επιδιώκεται η αναβάθμιση 
των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται 
σήμερα στις επιχειρήσεις από φορείς και οργα
νισμούς που έχουν δημιουργηθεί σε περιφε
ρειακό επίπεδο.

Οι κυριότεροι αυτοί φορείς είναι:



α) Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών

Έχουν ιδρυθεί πιλοτικά σε αρκετούς νομούς. 
Το 2004 επεκτείνονται σε όλους τους νο
μούς της χώρας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα λη- 
φθεί για τις νησιωτικές περιοχές.

β) Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρηματικότη
τας και Ανάπτυξης

Θεσμοθέτηση σε επίπεδο διοικητικής περι
φέρειας ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού 
παροχής πιστοποιημένων υπηρεσιών για την 
ενιαία εξυπηρέτηση του επιχειρηματία με 
αρμοδιότητες ενημέρωσης, συμβουλευτικής 
υποστήριξης, αδειοδότησης, διαχείρισης 
προγραμμάτων, διευκόλυνσης της πρόσβα
σης σε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και 
πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Στα κέ
ντρα αυτά θα ενσωματωθούν όλες οι συνα
φείς περιφερειακές δομές και υπηρεσίες που 
λειτουργούν σήμερα κυρίως από τα Υπουρ
γεία Ανάπτυξης, Γεωργίας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον ΟΠΕ.

Στελέχωση με πιστοποιημένους επιχειρημα
τικούς συμβούλους και Ειδική Ομάδα Έρ
γου (Task Force), με αποστολή την ανάπτυ
ξη και στήριξη πρωτοβουλιών εξαγωγικής 
δραστηριότητας και διεθνοποίησης των πε
ριφερειακών οικονομιών (διεθνείς επιχειρη
ματικές και τεχνολογικές συνεργασίες σε 
περιφερειακό επίπεδο κ.λπ.).

Ενίσχυση χαμηλών εισοδημάτων

Χαμηλοσυνταξιούχοι

Το ΕΚΑΣ από 1/1/2004 αυξάνεται κατά 30 ευ
ρώ (10.000 δρχ. περίπου). Έτσι, με την σημα
ντική αυτή αύξηση (28%) διαμορφώνεται στα 
140 ευρώ (48.000 δρχ. περίπου) από τα 110 
ευρώ που είναι σήμερα. Από τότε δε που πρω- 
τοκαθιερώθηκε το 1996 γίνεται τετραπλάσιο. 
Παράλληλα θα αναπροσαρμοσθούν τα σχετικά 
όρια εισοδήματος, ούτως ώστε αυτά να μην υ
περκαλυφθούν από το προηγούμενο ΕΚΑΣ και 
περικοπεί το εν λόγω βοήθημα.

Με τον τρόπο αυτό η κατώτερη σύνταξη του 
1ΚΑ, μαζί με το ΕΚΑΣ, θα διαμορφωθεί για

πλήρεις δικαιούχους στο ποσό των 552 ευρώ 
(188.000 δρχ. περίπου).

Άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

Τα επιδόματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
θα αναπροσαρμοσθούν σημαντικά την πενταε
τία 2004-2008. Θα διατεθεί συνολικά για την 
αναπροσαρμογή τους το ποσό των 110 εκατ. 
ευρώ. Ειδικά για το 2004 για την αύξηση των 
εν λόγω επιδομάτων θα διατεθεί το ποσό των 
30 εκατ. ευρώ. Η αναπροσαρμογή των επιδο
μάτων αυτών με ορίζοντα πενταετίας αποβλέ
πει συγχρόνως και στον επανακαθορισμό τους 
με στόχο την εξάλειψη αδικιών μεταξύ των κα
τηγοριών των βοηθημάτων αυτών, που οφείλο
νταν κυρίως στις ποσοστιαίες αυξήσεις των τε
λευταίων ετών, χωρίς να εξετάζονται κάθε φο
ρά οι επιμέρους ανάγκες και ιδιαιτερότητες της 
κάθε κατηγορίας.

Νέες κοινωνικές δράσεις

Μέσω του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και της Εργατικής 
Εστίας, θα χρηματοδοτηθούν νέες κοινωνικές 
δράσεις για τους εργαζόμενους και ειδικές κα
τηγορίες, όπως μετανάστες και άλλες κοινωνι
κές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπι
σης. Ειδικά, στα πλαίσια της στεγαστικής πολι
τικής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(ΟΕΚ), τη διετία 2003-2004 θα ωφεληθούν συ
νολικά περίπου 120.000 πολίτες. Μετά τους 
ολυμπιακούς αγώνες, το 2004, θα διατεθούν σε 
δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής του ΟΕΚ 
οι κατοικίες του Ολυμπιακού Χωριού.

Ενίσχυση απασχόλησης

Άνεργοι

Από 1/1/2004 ενισχύονται σημαντικά οι άνερ
γοι και λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την 
κάλυψη των αναγκών τους. Ειδικότερα αυξά
νονται:

> Το επίδομα ανεργίας κατά 10%. Με την αύ
ξηση αυτή θα ανέλθει στο 60% του καθαρού 
ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, 
πλησιάζοντας αισθητά το στόχο του 65%.



> Η επιδότηση ενοικίου στους ανέργους για 
ένα χρόνο κατά 50%, σε σχέση με εκείνη 
των εργαζόμενων και συνταξιούχων.

> Η επιδότηση ενοικίου κατά 50% και για δύο 
χρόνια στους ανέργους που μετακινούνται 
και βρίσκουν εργασία σε άλλες περιοχές.

Προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλη
σης

Μεταξύ των άλλων μέτρων κατά της ανεργίας, 
προγραμματίζεται η πρόσληψη 25.000 ατόμων 
μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ 
βαθμού και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι
καίου.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, όπως κατ’ 
οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, φύλαξη 
σχολικών κτιρίων, οδική ασφάλεια μαθητών, 
κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, έ
κτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, μαζική 
άθληση, αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντι
κών αναγκών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέ
ρωση και πληροφόρηση των πολιτών και υλο
ποίηση παρόμοιων προγραμμάτων που χρημα
τοδοτούνται από την ΕΕ.

Οι φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν 
προσωπικό μερικής απασχόλησης πρέπει να 
καταρτίσουν επιχειρησιακά σχέδια και να συ
νάψουν προγραμματικές συμβάσεις με νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Το προσωπικό μερικής απασχόλησης θα προσ- 
ληφθεί από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι
καίου, με τα οποία θα συναφθούν οι σχετικές 
προγραμματικές συμβάσεις και την ΕΕΤΑΑ. Η 
χρονική διάρκεια της απασχόλησης δεν θα υ
περβαίνει τα δύο (2) χρόνια και τις είκοσι (20) 
ώρες την εβδομάδα. Νέα σύμβαση εργασίας με 
το ίδιο εργαζόμενο δεν μπορεί να καταρτισθεί 
πριν την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον μηνούν 
από τη λήξη της προηγούμενης.

Προτεραιότητα θα δοθεί, σύμφωνα με τις σχε
τικές διατάξεις (ν. 3174/2003), στους άνεργους 
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 35%,

στους άνεργους που βρίσκονται στην τελευταία 
πενταετία πριν την συνταξιοδότησή τους σε 
ποσοστό 25%, στους νέους έως τριάντα (30) 
ετών σε ποσοστό 20%, στις μητέρες με τέκνα 
έως δώδεκα (12) ετών σε ποσοστό 10% και σε 
άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% σε ποσο
στό 10%.

Απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων

Στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέρ
γους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
απολύσει εργαζόμενους το τελευταίο εξάμηνο 
καταβάλλεται επιδότηση ισόποση του επιδόμα
τος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Με τον τρόπο αυ
τό μειώνεται αισθητά για τον εργοδότη το μι- 
σθολογικό κόστος για το διάστημα που ο άνερ
γος είναι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας.

Περαιτέρω, για την πρόσληψη μακροχρονίως 
ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε ετών (55) και 
άνω που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι 
χιλιάδες (6.000) ημέρες ασφάλισης, επιδοτού
νται οι εργοδοτικές εισφορές κατά 50%.

Ειδικά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Α
γώνων θα απασχοληθούν 6.000 άνεργοι που 
διαθέτουν κάρτα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 40 
ετών, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Κίνητρα απασχόλησης γυναικών

Για την απασχόληση της εργαζόμενης μητέρας 
παρέχονται ιδιαίτερα κίνητρα. Ήτοι:

> Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνερ
γες μητέρες με τουλάχιστον δύο παιδιά και 
δεν έχουν προβεί σε απολύσεις εργαζομένων 
το τελευταίο εξάμηνο επιδοτούνται με τις 
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές επί ένα 
έτος.

> Ομοίως, επιδοτούνται οι εργοδοτικές εισφο
ρές για την αντικατάσταση εργαζόμενης γυ
ναίκας από άλλη γυναίκα την περίοδο της 
κύησης και λοχείας.

> Η αγρότισσα με δύο παιδιά απαλλάσσεται 
από την καταβολή των ασφαλιστικών ει
σφορών για ένα χρόνο από τη γέννηση του 
δεύτερου παιδιού.



Χρηματοδότηση ασφαλιστικού συστήματος

Η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήμα
τος αυξάνεται σημαντικά, μέσα στα πλαίσια της 
ήδη θεσμοθετημένης ασφαλιστικής πολιτικής, 
για να καλυφθούν πλήρως οι αυξήσεις των συ
ντάξεων και οι λοιπές υποχρεώσεις των ασφα
λιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ 
κ.λπ.).

Στήριξη οικογένειας

Σπουδαστική συνδρομή

Σε οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν στην 
Ελλάδα σε άλλη πόλη από αυτή της μόνιμης 
κατοικίας τους καταβάλλεται οικονομική ετή
σια ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί- 
σπουδαστή και για τον προβλεπόμενο κύκλο 
σπουδών. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται εφόσον 
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαί
νει τα 30.000 ευρώ, δεν ανήκουν στην οικογέ
νεια ιδιόκτητες κατοικίες συνολικού εμβαδού 
άνω των 200 τ.μ. και ο σπουδαστής, τέκνο της 
οικογένειας, έχει καλή επίδοση στις σπουδές 
του.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με συνοπτική διαδι
κασία από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), με την προ
σκόμιση σχετικής βεβαίωσης της σχολής φοί
τησης του σπουδαστή.

Σχολική συνδρομή

Στνς οικογένειες των οποίων και οι δύο γονείς 
είναι άνεργοι καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ε
φάπαξ οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για την 
προμήθεια σχολικών ειδών.

Ενίσχυση μονογονικής οικογένειας

Για την ενίσχυση της μονογονικής οικογένειας 
καθιερώνονται ειδικές δράσεις, όπως δικαίωμα 
σε παιδικούς σταθμούς, επέκταση ιατροφαρμα
κευτικής κάλυψης κ.λπ.

Δημόσιος τομέας

Νέα μισθολόγια

Με τα νέα μισθολόγια που προωθούνται για 
όλη τη δημόσια διοίκηση θα προκόψει σημα
ντική αύξηση του εισοδήματος των εργαζόμε
νων στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημό
σιου δικαίου, στις ένοπλες δυνάμεις και στην 
Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα 
και το Λιμενικό Σώμα.

Συντάξεις

Κατ’ αντιστοιχία, και το εισόδημα των συντα
ξιούχων, τόσο του Δημοσίου όσο και των α
σφαλιστικών οργανισμών και ειδικών ταμείων, 
θα αυξηθεί σημαντικά από την αναπροσαρμογή 
των συντάξεων από 1/1/2004.

Φορολογικά μέτρα

Ενίσχυση επιχειρήσεων

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα τα οποία, προσδοκά- 
ται, θα βοηθήσουν σημαντικά προς την κατεύ
θυνση αυτή με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
οικονομικής δραστηριότητας, την αύξηση της 
παραγωγικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικό
τητας τοιν προϊόντων μας.

Φθηνότερα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Η ανάγκη, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών και την αντικατάσταση του παλαι
ού στόλου των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσε- 
ως, επιβάλλει τη μείωση του τέλους ταξινόμη
σης των επιβατηγών αυτοκινήτων και μοτοσι
κλετών.



Πίνακας 3.1 Αποτίμηση νέων μέτρων κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Α ριθμός
δικ α ιούχω ν

Κ όστος

I. Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ  Κ ΑΙ Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η  Υ Π Α ΙΘ Ρ Ο Υ 977.000 420

1. Αύξηση συντάξεων του ΟΓΑ κατά 30 ευρώ μηνιαίως 837.000 350

2. Αύξηση 10% εξισωτικής αποζημίωσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 140.000 10

3. Δαπάνες φοροαπαλλαγών αγροτών, εκκλησίας κλπ. 50

4. Αυξημένες αμοιβές στελεχών που υπηρετούν σε δυσπρόςιτες ορεινές ή απομονωμένες 
νησιωτικές περιοχές 10

II. Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η  Χ Α Μ Η Λ Ω Ν  Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α Τ Ω Ν 525.000 340

1. Αύξηση του ΕΚΑΣ κατά 30 ευρώ το μήνα 380.000 160

2. Αύξηση επιδομάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 145.000 30

3. Χρηματοδότηση νέων κοινωνικών δράσεων για τους εργαζόμενους (μέσω ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, 
Εργατικής Εστίας) 150

III. Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η  Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Υ  
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ 25.000 370

1. Αύξηση επιδόματος ανεργίας κατά 10% 60

2. Προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης στο δημόσιο 25.000 80

3. Κίνητρα απασχόλησης γυναικών 60

4. Αύξηση χρηματοδότησης ασφαλιστικού συστήματος (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ) 170

IV . Σ Τ Η Ρ ΙΞ Η  Τ Η Σ  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Σ 150.000 65

1. Ενίσχυση φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη της Ελλάδας 50.000 50

2. Ενίσχυση ανέργων οικογενειών με παιδιά 100.000 15

V . Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Σ  Τ Ο Μ Ε Α Σ 865

1. Αύξηση αμοιβών στην δημόσια διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 685

2. Αύξηση συντάξεων Δημοσίου 180

V I. Μ Ε ΙΩ Σ Η  Ε ΙΔ ΙΚ Ω Ν  Φ Ο Ρ Ω Ν  Κ Α Ι Χ Ρ Ε Ω Ν 300

1. Φθηνότερο πετρέλαιο για τους αγρότες 90

2. Φθηνότερο πετρέλαιο για τις επιχειρήσεις 70

3. Μείωση τελών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 90

4. Κατάργηση φορολογικών προστίμων και λοιπές ρυθμίσεις 50

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.360

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών



Πίνακας 3.2 Εξέλιξη πιστώσεων προϋπολογισμού από τα νέα κοινωνικά μέτρα
(σε εκατ. ευρώ)

Κ ατηγορία
Π /Υ

2003

Π/Υ

2004

Δ ιαφ ορά

04-03

Π/Υ

2005

Π /Υ

2006

Π /Υ

2007

Π/Υ

2008

Διαφορά

08-03

1. Συντάξεις 1.260 1.610 350 1.810 2.010 2.210 2.410 1.150

2. ΕΚΑΣ 448 608 160 666 723 781 838 390

3. Επιδόματα ΑΜΕΑ 78 108 30 128 148 168 188 110

4. Χρηματοδότηση ασφαλιστικού συστήματος (ΙΚΑ, 
ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ)

3.540 3.710 170 3.890 4.075 4.260 4.450 910

5. Αμοιβές δημ. υπαλλήλων και ειδικών μισθολογίων 11.664 12.359 695 12.879 13.409 13.944 14.479 2.815

6. Συντάξεις Δημοσίου 3.441 3.621 180 3.796 3.971 4.141 4.311 870

7. Νέες δαπάνες για την απασχόληση και την οικογέ
νεια

0 425 425 545 666 786 905 905

8. Κόστος φορολογικών μέτρων 0 350 350 400 450 500 550 550

Σ ύνολο 20.431 22.791 2.360 24.114 25.452 26.790 28.131 7.700

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

3. Αναπτυξιακός νόμοι

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος σχεδιάστηκε με 
στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην προσέλ
κυση νέων και μεγάλων επενδύσεων, στη βελ
τίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων, στην περαιτέρω άμβλυνση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, στην τόνωση των 
επενδύσεων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογί
ας και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Πα
ράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος που έχουν ε- 
πέλθει τα τελευταία χρόνια.

Οι βασικές νέες ρυθμίσεις που εισάγονται είναι 
οι ακόλουθες:

Βελτίωση κινήτρων για μεγάλες επενδύσεις 
και επενδύσεις εταιρειών με διεθνοποιημένη 
δραστηριότητα

Εισάγεται η αποσύνδεση της επιχορήγησης από 
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η

άρση του περιορισμού ανώτατου ποσού επιχο
ρήγησης και επιδότησης leasing που ισχύει σή
μερα (15.000.000 ευρώ) για επενδύσεις ίδρυσης 
νέων μεταποιητικών μονάδων στις εξής περι
πτώσεις:

> επενδύσεις κόστους άνω των 40.000.000 
ευρώ με δημιουργία τουλάχιστον 200 νέων 
θέσεων απασχόλησης

> επενδύσεις άνω των 15.000.000 ευρώ από 
επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα 
στην διεθνή αγορά στον τομέα της μεταποί
ησης που δημιουργούν τουλάχιστον 75 νέες 
θέσεις απασχόλησης.

Επενδύσεις τουρισμού

Αυξάνεται από 4.500.000 ευρώ σε 10.000.000 
ευρώ το ενισχυόμενο κόστος επενδύσεων ολο
κληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδο
χειακών μονάδων.



Επενδύσεις για νέα και εξαιρετικά προηγμέ
νης τεχνολογίας προϊόντα

Αποσυνδέεται η επιχορήγηση και επιδότηση 
leasing από τη δημιουργία νέων θέσεων απα
σχόλησης για τις επενδύσεις ίδρυσης νέων με
ταποιητικών μονάδων παραγωγής αποκλειστικά 
νέων προϊόντων ή/και προϊόντων εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας και αίρεται ο περιορι
σμός ανώτατου ποσού επιχορήγησης και επιδό
τησης leasing που ισχύει σήμερα (15.000.000 
ευρώ) για τις περιπτώσεις αυτές.

Βελτίωση κινήτρων για «παλαιές» επιχειρή
σεις (άνω της πενταετίας)

Καθιερώνεται η δυνατότητα δημιουργίας αφο
ρολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις του 
ν.2601/98 μέχρι 35% των συνολικών αδιανέμη
των κερδών τους με την προϋπόθεση πραγμα
τοποίησης ισόποσης τουλάχιστον αξίας επέν
δυσης μέσα στην επόμενη τριετία. Επίσης, κα
θιερώνεται η δυνατότητα ενίσχυσής τους με 
κεφαλαιακά κίνητρα στις περιπτώσεις πραγμα
τοποίησης επενδύσεων επέκτασης που δη
μιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Η παρε
χόμενη ενίσχυση στις περιπτώσεις αυτές ισού- 
ται με αυτήν που δικαιούνται οι «νέες» επιχει
ρήσεις μειωμένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενισχύονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν επενδύσεις στους νομούς της 
Θράκης με 5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες έως 
31/12/2005.

Συντόμευση καταβολής επιχορηγήσεων

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε μία δόση αμέ
σως μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και 
την έναρξη λειτουργίας της. Παρέχεται η δυ
νατότητα καταβολής μέρους της επιχορήγησης 
με την υποβολή εγγυητικής επιστολής τράπεζας 
πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης και την 
έναρξη λειτουργίας της. Καθορίζονται δεσμευ
τικές προθεσμίες για τον έλεγχο των επενδύσε
ων και την καταβολή της επιχορήγησης και κα
θιερώνεται η συστηματική καταγραφή των υ
ποχρεώσεων του επενδυτικού φορέα και η ανά
ληψη δεσμεύσεων εκ μέρους του για την ακρί
βεια των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Εξορθολογισμός και βελτίωση διαδικασιών

Καταργείται το κίνητρο της επιδότησης τόκων 
μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων. 
Αντικειμενικοποιείται περαιτέρω η διαδικασία 
αξιολόγησης με τη βελτίωση του συστήματος 
βαθμολόγησης και την αύξηση των συντελε
στών βαρύτητας της εξαγωγικής επίδοσης και 
της προστιθέμενης αξίας για τις μεταποιητικές 
επενδύσεις. Εξορθολογίζεται ο τρόπος βαθμο
λόγησης των τουριστικών επενδύσεων. Συστη
ματοποιείται ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώ
σεων και δεσμεύσεων των επενδυτικών φορέων 
μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, ιδίως 
όσον αφορά την απασχόληση.

Απλούστευση ενδιάμεσων διαδικασιών

Καθιερώνεται εξαρχής συγκεκριμένο ικανό 
χρονικό διάστημα για την υλοποίηση της επέν
δυσης και την έναρξη λειτουργίας της με δυνα
τότητα παράτασης μόνο για λόγους ανώτερης 
βίας. Εξετάζεται η αναμόρφωση του κόστους 
της επένδυσης κατά τη διαδικασία πιστοποίη
σης της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας 
της και περιορίζονται οι τροποποιήσεις των ό
ρων της απόφασης υπαγωγής.

Επενδύσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 
(ΕΣΟΑΒ)

Στις περιπτώσεις επενδύσεων που πραγματο
ποιούνται στις γειτονικές χώρες μέσω του 
ΕΣΟΑΒ, θεσπίζεται υποχρέωση μη διακοπής 
εργασιών και τήρησης των θέσεων απασχόλη
σης στην Ελλάδα των διασυνδεδεμένων με αυ
τές επιχειρήσεων.

4. Πορεία Γ' ΚΠΣ και περιφερειακή α
νάπτυξη

Πορεία Γ' ΚΠΣ

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) αποτε
λεί βασικό εργαλείο της οικονομικής και ανα
πτυξιακής πολιτικής, επιδρά ουσιαστικά στη 
διαμόρφωση όλων των οικονομικών μεγεθών 
και επηρεάζει όλους τους τομιείς δραστηριότη
τας τόσο στο επίπεδο της καθημερινής ζωής



όσο και στην επιχειρηματική δράση και απα
σχόληση του συνόλου σχεδόν του πληθυσμού.

Μετά από το θετικό απολογισμό του Β’ ΚΠΣ, 
μπορούμε σήμερα να κάνουμε έναν επίσης θε
τικό απολογισμό του νέου ακόμα μεγαλύτερου 
ποιοτικού άλματος που επιχειρεί η χώρα στο 
πλαίσιο του Γ’ ΚΙ1Σ.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία η 
πορεία υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ έχει ως εξής:

> Το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του 
Γ’ ΚΠΣ έχει ενεργοποιηθεί, με τη δημοσιο
ποίηση σχετικών προσκλήσεων προς τους 
τελικούς δικαιούχους (φορείς υλοποίησης) 
προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν 
προτάσεις ένταξης έργων και δράσεων στα 
ΕΠ. Σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού 
αυτού έχει ενταχθεί στα ΕΠ ή και έχει 
«συμβολαιοποιηθεί».

> Ο διοικητικός μηχανισμός των Ειδικών Υ
πηρεσιών Διαχείρισης, που λειτουργεί στους 
φορείς ευθύνης των ΕΠ (υπουργεία και πε
ριφέρειες), έχει υποδεχθεί για ένταξη στα 
Επ. Προγράμματα 11.830 προτάσεις έργων 
και δράσεων από τελικούς δικαιούχους προ
ϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης (εθνική και 
κοινοτική συμμετοχή) 21,3 δισ. ευρώ, ποσό 
που αντιπροσωπεύει το 67% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ.

> Στα Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ έχουν εντα
χθεί 10.720 έργα και δράσεις, προϋπολογι
σμού δημόσιας δαπάνης 19,8 δισ. ευρώ, πο
σό που αντιστοιχεί στο 62% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ. Δηλαδή περί
που τα 2/3 του Γ’ ΚΠΣ έχουν ήδη έγκριση 
χρηματοδότησης και υλοποίησης.

> Έχουν «συμβολαιοποιηθεί» (δηλ. έχουν α- 
ναληφθεί σχετικές νομικές δεσμεύσεις) έργα 
και δράσεις προϋπολογισμού 12 δισ. ευρώ, 
ποσό που αντιπροσωπεύει το 38% του συ
νολικού προϋπολογισμού του Γ’ ΚΠΣ. Δη
λαδή πάνω από το 1/3 του Γ’ ΚΠΣ βρίσκε
ται σε διαδικασία υλοποίησης.

> Με βάση τις δαπάνες που έχουν πραγματο
ποιηθεί και τις αιτήσεις πληρωμών που έ
χουν υποβληθεί στην Ε.Ε., οι εισροές κοινο
τικών πόρων ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ.

Οι πόροι αυτοί υπερβαίνουν το 25% της συ
νολικής κοινοτικής συμμετοχής που δικαι
ούται η Ελλάδα για όλη την προγραμματική 
περίοδο από το Τ’ ΚΠΣ (21,3 δισ. ευρώ). 
Με τις επιδόσεις αυτές έχει αποφευχθεί ο 
κίνδυνος απώλειας πόρων, λόγω μη απορ
ρόφησης, τουλάχιστον μέχρι το 2004.

Το Τ’ ΚΠΣ έχει λοιπόν μια πολύ θετική πορεία 
και μια δυναμική που ανταποκρίνεται με επιτυ
χία στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί. 
Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στα 
Επ. Προγράμματα περίπου 11.000 έργα και 
δράσεις, προϋπολογισμού 20 δισ. ευρώ. Το μέ
γεθος αυτό που έχει δρομολογηθεί μέσα σε σύ
ντομο σχετικά χρονικό διάστημα αντιστοιχεί 
στο 95% του Β ’ ΚΠΣ. Μέχρι το τέλος του 2003 
περίπου το 70% του Γ’ ΚΠΣ προ βλέπεται να 
έχει έγκριση, χρηματοδότηση και ετοιμότητα 
υλοποίησης. Πλέον του 40% του Τ' ΚΠΣ θα 
βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης, ενώ οι 
εισροές κοινοτικών πόρων θα κινούνται στο 
επίπεδο του 30% της συνολικής κοινοτικής 
συμμετοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αξιοπιστία και 
τη φερεγγυότητα της υλοποίησης του προγραμ
ματισμού. Λαμβάνονται συνεχώς μέτρα, ώστε 
να διασφαλιστεί το κοινωνικό όφελος και το 
αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Αναπτυξιακή διάσταση του ΚΠΣ

Το Τ’ ΚΠΣ αποτελεί, όπως και τα προηγούμενα 
προγράμματα, ένα ευρύτατο πλέγμα παρεμβά
σεων που στοχεύει στην προιοθηση της ανά
πτυξης μέσα από την ενίσχυση της συσσώρευ
σης φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Η συ
νολική επίδραση του ΚΠΣ στην οικονομική 
δραστηριότητα και το ρυθμό αύξησης του εθνι
κού προϊόντος είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Ειδικότερα:

> Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις προκάλεσαν 
επιπλέον συνολική αύξηση του ΑΕΠ της τά
ξης του 9,9% (Πορτογαλία 8,5%, Ιρλανδία 
3,7%, Ισπανία 3,1%). Το 2006 το ΑΕΠ ανα
μένεται να είναι κατά 6,3% υψηλότερο από 
το επίπεδο που θα έφτανε χωρίς την επίδρα
ση του ΚΠΣ.

> Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για το 2000- 
2006 διαμορφώνονται στο 2,8% του ΑΕΠ



της χώρας (Ισπανία 1,3%, Πορτογαλία 
2,9%, Ιρλανδία 0,6%).

> Στο σχηματισμό ακαθάριστου παγίου κεφα
λαίου το Β’ ΚΙΙΣ συμμετείχε κατά 14,6% 
και προβλέπεται για το Γ’ ΚΠΣ να συμμετέ
χει κατά 12,3%. Ο συνολικός όγκος των ε
πενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο, ιδιωτικών 
και δημόσιων, αυξάνει με γοργούς ρυθμούς. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συμμετοχή του 
Γ’ ΚΠΣ (ενώ αυξάνει σημαντικά σε απόλυ
το μέγεθος) να μειώνεται ποσοστιαία σε 
σχέση με την αύξηση του παγίου κεφαλαίου.

Αυτό είναι απόλυτα θετικό στο βαθμό που δια
μορφώνεται μια τάση αυτοτροφοδοτούμενης 
ανάπτυξης.

Η συμβολή βεβαίως του Γ’ ΚΠΣ στην ανάπτυ
ξη δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο εφαρ
μογής του (2000-2006) και στον αντίκτυπο που 
έχουν οι δαπάνες πραγματοποίησης των έργων 
και των παρεμβάσεων που εντάσσονται σ’ αυ
τό. Τα οφέλη από το φυσικό και ανθρώπινο κε
φάλαιο που δημιουργούνται με τους πόρους του 
Τ’ ΚΠΣ, μεγάλο μέρος του οποίου είναι μακράς 
διάρκειας, θα ανακύπτουν και μετά το 2006 και 
θα συνεχίζουν να συμβάλλουν στην παραγωγή 
και την ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας για 
πολλά χρόνια.

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις, η βελτίωση των οικονομικών 
συνθηκών έχουν άμεση επίπτωση στην ανεργία, 
στην απασχόληση, στις νέες θέσεις εργασίας. 
Το επαρκώς εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
αυξάνει τις πρωτοβουλίες για νέες επενδύσεις 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιώνει την 
παραγωγικότητα. Εκτιμάται ότι:

> Η συμβολή του Τ’ ΚΠΣ στην ανακούφιση 
της ανεργίας θα είναι της τάξεως του 6,2% 
(Πορτογαλία 4%, Ιρλανδία 0,4%, Ισπανία 
1,6% ).

> Δημιουργούνται ή διατηρούνται περίπου 
160.000 νέες θέσεις εργασίας.

> Από τις δράσεις για την απασχόληση θα ω
φεληθούν πάνω από 600.000 άτομα.

Αναμένεται συνολικά μέσω του Γ’ ΚΠΣ ότι:

> Στο 70% των ανέργων θα έχει προσφερθεί 
μια ευκαιρία για κατάρτιση ή απασχόληση.

> Το 15% τουλάχιστον των ανέργων θα ωφε
ληθούν από ενεργητικά μέτρα για την απα
σχόληση.

> 70.000 άτομα που απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό θα λάβουν κατάρτιση ή θα το
ποθετηθούν σε θέση εργασίας (αριθμός πε
ρίπου διπλάσιος της προηγούμενης περιό
δου).

> Θα καταρτιστούν 20.000 εργαζόμενοι σε 
MME και 120.000 αυτοαπασχολούμενοι.

Μέχρι σήμερα από τις δράσεις που χρηματοδο
τούνται μέσα από τις παρεμβάσεις του Γ’ ΚΠΣ 
στον τομέα της απασχόλησης και του ανθρώπι
νου δυναμικού ωφελούνται πάνω από 420 000 
άτομα. Από το σύνολο των ωφελούμενων:

> Οι 110.000 είναι άνεργοι, που συμμετέχουν 
σε ενέργειες κατάρτισης και συνοδευτικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών.

> Οι 109.000 είναι εργαζόμενοι του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα που ωφελούνται επίσης 
από ενέργειες κατάρτισης.

> Οι 125.000 είναι άνεργοι, που συμμετέχουν 
σε προγράμματα προώθησης της απασχόλη
σης (προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 
νέων ελευθέρων επαγγελματιών, STAGE 
κ.λπ.).

> Οι 28.000 είναι γυναίκες για τις οποίες χρη
ματοδοτούνται πρόσθετες ειδικές δράσεις.

> Οι 13.000 είναι άτομα που απειλούνται από 
κοινωνικό αποκλεισμό.

>- Δημιουργούνται 2.500 θέσεις εργασίας σε 
δομές κοινωνικής φροντίδας, Κέντρα Δη
μιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέ
ντρα Προώθησης της Απασχόλησης.

Λειτουργούν σε όλη τη χώρα 67 Κέντρα Προ
ώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), παρέχοντας υ
πηρεσίες υποστήριξης σε κάθε άνεργο ξεχωρι
στά (εξατομικευμένη προσέγγιση) από τους 
εργασιακούς συμβούλους.

Εκπαίδευση

Από τις δράσεις του Γ’ ΚΠΣ που ενισχύονται 
αναφέρονται ενδεικτικά:



> Ο θεσμός του ολοήμερου δημοτικού σχο
λείου και ολοήμερου νηπιαγωγείου με την 
αύξηση του αριθμού σε 2.500 Δημοτικά και 
1.500 Νηπιαγωγεία.

> Προγράμματα πρόσθετης διδακτικής στήρι
ξης σε 1.670 Λύκεια.

> Ο επαγγελματικός προσανατολισμός (δη
μιουργία 70 Κέντρων σε επίπεδο Νομού και 
500 Γραφείων στις σχολικές μονάδες).

> Η επιμόρφωση 150.000 εκπαιδευτικών και 
50.000 ενηλίκων στη χρήση νέων τεχνολο
γιών.

> Κτιριακές υποδομές όλων των βαθμιδών της 
εκπαίδευσης.

> Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμ
ματα Σπουδών.

Ανάπτυξη των μεταφορών

Το Γ’ ΚΠΣ συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίω
ση του τομέα των μεταφορών. Συγκεκριμένα 
προβλέπεται:

> Βαθμός ολοκλήρωσης αυτοκινητοδρόμων 
πρώτης προτεραιότητας 98% (από 43% κα
τά την έναρξη του προγράμματος), με κατα
σκευή περισσότερων από 1.000 χλμ. αυτο
κινητοδρόμων.

> Μείωση χρονοαπόστασης Πάτρας -  Αθήνας 
-  Θεσσαλονίκης, κατά 90' περίπου.

> Μείωση χρονοαπόστασης Ηγουμενίτσας -  
Αλεξανδρούπολης κατά 180' περίπου.

> Βελτίωση ασφάλειας υπεραστικών οδών 
κατά τουλάχιστον 64% και αύξηση της κυ- 
κλοφοριακής ικανότητας κατά 170% περί
που.

Τα μεγάλα έργα υποδομών στον τομέα των με
ταφορών (κυρίως οδικών και σιδηροδρομικών) 
που ξεκίνησαν με το Β’ ΚΠΣ συνεχίζονται και 
θα ολοκληρωθούν την τρέχουσα περίοδο.

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ μέχρι σήμερα ενδει
κτικά:

> Έχουν δοθεί στην κυκλοφορία 40 χλμ. για 
τον Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής, ενώ το 
αμέσως επόμενο διάστημα αποδίδεται το 
σύνολο του έργου.

> Έχουν ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλο
φορία 125 χλμ. στη Μακεδονία και Θράκη.

> Για το Μετρό Αθηνών έχουν ολοκληρωθεί η 
γραμμή Σύνταγμα-Μοναστηράκι, η σήραγγα 
Εθνική Άμυνα-Σταυρός και υλοποιούνται οι 
σταθμοί μετεπιβίβασης. Η κατασκευή της 
γραμμής Δάφνη-Ηλιούπολη είναι σε εξέλιξη 
και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία 
στα μέσα του 2004.

> Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα μεγάλα σι
δηροδρομικά έργα του Προαστιακού, του 
Τράμ και της γραμμής Αθήνα -  Κόρινθος.

Εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού

Μέσοι του Γ’ ΚΠΣ:

> Προωθούνται δράσεις απλοποίησης του θε
σμικού και κανονιστικού πλαισίου και των 
διοικητικών διαδικασιών που διέπουν την α- 
δειοδότηση των επιχειρήσεων.

> Προβλέπεται μείωση του χρόνου για έκδοση 
άδειας λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων 
κατά 30%.

> Συγκροτείται ένα εκτεταμένο δίκτυο εξυπη
ρέτησης του επιχειρηματία με τη δημιουργία 
των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ένα 
ΚΥΕ ανά νομό) με αντικείμενο το συντονι
σμό όλων των δημοσίων υπηρεσιών που 
συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης και 
αδειοδότησης μιας επιχείρησης. Δημιουρ- 
γούνται επίσης τα Κέντρα Επιχειρηματικής 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ένα ΚΕΤΑ α
νά Περιφέρεια), τα οποία έχουν στόχο την 
ενημέρωση και εξατομικευμένη υποστήριξη 
του επιχειρηματία ή δυνητικού επιχειρημα
τία.

Μέσω του προγράμματος της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, για τον εκσυγχρονισμό της δη
μόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτη
ση του πολίτη, υλοποιείται ήδη μία σειρά ση
μαντικών έργων, όπως:

> Το έργο «Αριάδνη», που αφορά στη δη
μιουργία 750 (και στο αμέσως επόμενο διά
στημα 1.000) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι
τών (ΚΕΠ). Ο πολίτης ήδη εξυπηρετείται 
στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την 
παραλαβή των αναγκαίων πιστοποιητικών.



> Το έργο «Σύζευξις» που εξασφαλίζει τη 
διασύνδεση του συνόλου της δημόσιας διοί
κησης και την παροχή βασικών υπηρεσιών, 
ώστε να γίνει πραγματικότητα η ηλεκτρονι
κή διακυβέρνηση, να διασφαλιστεί η ταχύ
τερη εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τρόπο 
διαφανή και να παταχθούν φαινόμενα συν
διαλλαγής.

Στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών υλο
ποιείται το έργο «Police Online», που με την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών θα συμ- 
βάλει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικό- 
τητας των αστυνομικών Αρχών και -κατά συ
νέπεια- στη μείωση της εγκληματικότητας. Το 
έργο αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη κατα
γραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των υ
ποθέσεων των πολιτών, όπως και τις κάθε μορ
φής καταγγελίες και αιτήματα για βοήθεια, α
ναβαθμίζοντας το επίπεδο εξυπηρέτησής τους.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας -  ενθάρ
ρυνση της επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο του Τ’ ΚΠΣ, για τη στήριξη και 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ενισχύο- 
νται:

> 700 περίπου σχέδια μέσω των κινήτρων του 
αναπτυξιακού νόμου.

> 4.000 MME για δράσεις σχετικά με την 
ποιότητα, το περιβάλλον κ.λπ.

> 15.000 περίπου επιχειρήσεις που δέχονται 
χρηματοπιστωτική υποστήριξη.

> 5.000 επιχειρηματικά σχέδια MME του του
ριστικού τομέα και ο ποιοτικός εκσυγχρονι
σμός 65.000 τουριστικών κλινών.

> 300 νέες επιχειρήσεις και περίπου 2.000 υ
φιστάμενες στον τομέα Ε&Τα.

Ήδη στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προ
γραμμάτων ενισχύονται άμεσα 1.900 περίπου 
MME, στους τομείς Μεταποίησης και Τουρι
σμού, με βάση προτάσεις που έχουν υποβληθεί. 
Από το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» έχουν ήδη 
χρηματοδοτηθεί 13.000 πολύ Μικρές Επιχειρή
σεις, για τη διασύνδεσή τους και την εξοικείω
σή τους με το Διαδίκτυο. Μέσω του προγράμ
ματος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» ενισχύονται 
800 περίπου MME, για την επιτάχυνση της 
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής,

καθώς και πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχει- 
ρείν.

Στο πλαίσιο των ειδικών και στοχευμένων δρά
σεων για τις MME, προωθείται μεταξύ άλλων η 
διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης της χώ
ρας με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 
επιμέρους τμήματα του πληθυσμού, όπως η υ
ποστήριξη της νεανικής και γυναικείας επιχει
ρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και του εξορθολογι- 
σμού της τεχνολογικής και ερευνητικής βάσης 
προωθούνται προγράμματα για:

> Την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά
των με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
(spin off).

> Την ανάπτυξη βιομηχανικής Ε&Τα.

> Την εκπαίδευση νέων ερευνητών σε θέματα 
αιχμής.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Μέσω του Γ’ ΚΠΣ στοχεύεται:

> Το 70% του πληθυσμού να είναι συνδεδεμέ- 
νο με αποχετευτικό σύστημα (από 50% σή
μερα).

> Το 75% του πληθυσμού να εξυπηρετείται 
από συστήματα Βιολογικών Καθαρισμών 
(από 45% σήμερα).

> Το 95% του πόσιμου ύδατος να πληροί τις 
προδιαγραφές που έχουν οριστεί τις κοινο
τικές οδηγίες.

> 70% δυναμικότητα διαχείρισης αστικών α
πορριμμάτων σύμφωνα με τις κοινοτικές ο
δηγίες (από 25% σήμερα).

> Το 30%-40% του αστικού πληθυσμού να 
καλύπτεται από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας.

> Το 60% των μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων να εκσυγχρονιστούν.

Αγροτική Ανάπτυξη

Κρίσιμες είναι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και ανα
συγκρότησης της υπαίθρου, με:



> 1.000 επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπο
ρία αγροτικών προϊόντων.

> 14.000 ωφελούμενους νέους γεωργούς.

> Την ενίσχυση του 14% των αγροτικών εκ
μεταλλεύσεων.

> Την αύξηση του εισοδήματος στις ενισχυό- 
μενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά 20%.

> Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές, με δράσεις προώθη
σης της ορεινής γεωργίας, συμπληρωματι
κών δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρι
σμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
δράσεις υπηρεσιών, πολιτιστικές δράσεις, 
δράσεις υποδομών και διασύνδεσης με τα 
αστικά κέντρα, δράσεις ανάπτυξης του ερ
γατικού δυναμικού.

Μεταξύ των δράσεων που έχουν μέχρι σήμερα 
προωθηθεί αναφέρονται:

> Η χρηματοδότηση 10.000 σχεδίων βελτίω
σης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

> Η επιδότηση 12.000 νέων αγροτών.

> Η ενίσχυση 310 σχεδίων στη μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων.

> Η υλοποίηση μεγάλων εγγειοβελτιωτικών 
έργων.

Κοινωνία της Πληροφορίας

Κρίσιμοι είναι οι στόχοι και οι παρεμβάσεις 
στο πλαίσιο του Τ’ ΚΠΣ στον ζωτικό τομέα της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας:
> 50 χρήστες ίηίβτηεί/ΙΟΟ κατοίκους (από 

5/100 στην αρχή του προγράμματος).

> 10 μαθητές/ΡΌ (από 51 στην αρχή του προ
γράμματος).

> 100% σχολείων συνδεδεμένων με το 
ίηίετηεί.

> 100% Κέντρων Υγείας συνδεδεμένα με το 
Διαδίκτυο.

> 70 Ρ(Γ/100 Δημόσιους υπαλλήλους (από 
15/100 στην αρχή του προγράμματος).

Μεταξύ των έργων που υλοποιούνται σήμερα, 
στο πλαίσιο του Τ’ ΚΠΣ, αναφέρονται ενδει
κτικά:

> Ο εξοπλισμός και η δικτύωση στο 100% των 
σχολείων της Δευτεροβάθμιας και πάνω από 
το 60% των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

> Ο εξοπλισμός και η δικτύωση όλων των 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Όλα τα 
Ιδρύματα αποκτούν εργαστήρια Πληροφο
ρικής και αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης.

> Η επιμόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης.

> Η ανάπτυξη Προηγμένων Τηλεματικών Υ
πηρεσιών σε 38 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
και ΤΕΙ.

> Η δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφορι
κών συστημάτων στον τομέα της υγείας.

ΚΠΣ και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρημα
τοδοτεί προγράμματα και έργα με εθνική, περι
φερειακή ή τοπική σημασία. Τα συνολικά απο
τελέσματα των επενδύσεων αυτών στο αναπτυ
ξιακό επίπεδο των 13 Περιφερειών της χώρας 
είναι ιδιαίτερα σημαντικά και συμβάλλουν α
ποφασιστικά -σε συνδυασμό και με τη λοιπή 
οικονομική δραστηριότητα της χώρας- στη 
διαμόρφωση μίας έντονα ανοδικής τάσης στο 
κατά κεφαλήν Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγ
χώριο Προϊόν. Η τάση αυτή έχει καταγραφεί 
και εκφρασθεί ποσοτικά στα στατιστικά δεδο
μένα που παρουσιάζει η EUROSTAT, που α
φορούν το κατά κεφαλή Περιφερειακό Ακαθά
ριστο Εγχώριο Προϊόν των 13 Περιφερειών της 
χώρας, εκφρασμένου ως ποσοστού επί τοις ε
κατό (%) του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ 
των 15.

Η τάση αυτή φαίνεται ακόμη και από περισσό
τερο πρόσφατα στοιχεία όπως λ.χ. την καταγε- 
γραμμένη οικοδομική δραστηριότητα, η άνθιση 
της οποίας αποτελεί σημαντικό δείκτη γενικό
τερης οικονομικής ευημερίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι ρυθμοί αύξη
σης του όγκου των κατασκευών στις περισσό
τερες Περιφέρειες υπερβαίνουν τον εθνικό μέ
σο όρο. Ας σημειωθεί ότι η Αττική υπολείπεται 
του εθνικού μέσου όρου, πράγμα που δείχνει 
ότι, ακόμη και στην τελευταία περίοδο και πα
ρά την ένταση της προσπάθειας για την ολο



κλήρωση των ολυμπιακών έργων, οι ισχυρές 
τάσεις μείωσης των διαπεριφερειακών ανισοτή
των εξακολουθούν να λειτουργούν.

Έχει καταστεί πλέον εμφανής η ανατροπή της 
εικόνας, όπου τα δύο μεγάλα μητροπολιτικά 
κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συγκέντρω
ναν τις κυριότερες δυνάμεις ανάπτυξης. Έχει 
αναπτυχθεί μια σειρά σημαντικών περιφερεια
κών αστικών κέντρων με υψηλή αναπτυξιακή 
δυναμική -Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, 
Γιάννενα, Κοζάνη, Σέρρες, Καβάλα, κ.ά. Ο ση
μερινός αναπτυξιακός στόχος είναι να ανα
πτύσσεται η χώρα μας με μεγαλύτερη ισορρο
πία, γύρω από περισσότερα αστικά κέντρα.

Οι ελληνικές περιφέρειες εμφανίζονται να έ
χουν καλύψει σημαντικό έδαφος στη συνεχιζό
μενη πορεία τους προς την περιφερειακή ανά
πτυξη και την πραγματική σύγκλιση με τις άλ
λες Περιφέρειες της ΕΕ. Ακόμη περισσότερο 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι η παρατηρούμε
νη αυξητική αναπτυξιακή τάση έχει καταμε
τρηθεί σε σχέση με το μέσο επίπεδο ανάπτυξης 
της Ε.Ε. και όχι σε σχέση με το επίπεδο ανά
πτυξης των Περιφερειών αυτών μόνο στη χώρα 
μας. Έτσι, η παρατηρούμενη ανοδική αναπτυ
ξιακή τάση στην Ελλάδα δεν είναι φαινόμενο 
καθαρά εθνικό, αλλά ευρέως κοινοτικό, στο 
πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικοοικονομικών 
δομών μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Όπως έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό από όλα τα 
κράτη-μέλη και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
η πορεία μιας περιφέρειας προς την πραγματική 
σύγκλιση είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Ο 
στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, ούτε μέσα σε μια ή 
δύο επταετείς προγραμματικές περιόδους. Η 
αξιολόγηση των στατιστικών πληροφοριών και 
η εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής από αυ
τές οφείλει να αναγνωρίζει τις εγγενείς δυσχέ
ρειες επίτευξης των στόχων της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής και της πραγματικής 
σύγκλισης -δυσχέρειες που συναντιόνται όχι 
μόνον στην περίπτωση των λιγότερο ευνοημέ
νων χωρών-μελών της Ε.Ε. αλλά και σε εκείνη 
των λεγάμενων αναπτυξιακών «ατμομηχανών» 
της Κοινότητας, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλ
λία, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων διαρ
θρωτικών παρεμβάσεων της προγραμματικής 
περιόδου 2000-2006, συνολικού ύψους 51,4 
δισ. ευρώ (17,5 τρισ. δρχ.) δημοσίων και ιδιω
τικών πόρων, αποτελεί καθοριστικό μοχλό για 
την ποιότητα που θα αποκτήσει η ανάπτυξη 
των ελληνικών περιφερειών στα επόμενα 10-15 
χρόνια.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιασθεί το Γ’ 
ΚΠΣ αποτυπώνει την υψηλή προτεραιότητα 
που δίνει η Κυβέρνηση στην ισόρροπη περιφε
ρειακή ανάπτυξη της χώρας, χαρακτηριστικά 
στοιχεία της οποίας είναι:

> Τα έργα και οι παρεμβάσεις μεγάλης κλίμα
κας και διαπεριφερειακού χαρακτήρα, που 
προωθούν μακροπρόθεσμα την ανταγωνι
στικότητα και την περιφερειακή σύγκλιση.

> Οι σημαντικοί πόροι για έργα και παρεμβά
σεις περιφερειακής εμβέλειας.

^  Η ιδιαίτερη ενίσχυση των μειονεκτικών, ο
ρεινών και νησιωτικών περιοχών.

^  Τα προγράμματα ολοκληρωμένης ανάπτυ
ξης της υπαίθρου, που στοχεύουν στην προ
σαρμογή της υπαίθρου στα νέα δεδομένα 
του ανταγωνισμού, σε μια βιώσιμη και ι
σόρροπη ανάπτυξη.

> Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας.

> Η ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών στην 
Περιφέρεια.

> Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η κατανομή των πόρων, τόσο στο Β’ ΚΠΣ όσο 
και στο Γ’ ΚΠΣ, αποτυπώνουν την έμφαση που 
δίνει η Κυβέρνηση στην περιφερειακή ανάπτυ
ξη (το 75% των πόρων του Β' ΚΠΣ κατευθύν- 
θηκε στην περιφέρεια). Με το Γ’ ΚΠΣ δίνεται 
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη της 
ελληνικής περιφέρειας. Το 80% των συνολικών 
πόρων του νέου αναπτυξιακού προγράμματος 
(δηλαδή. 41 δισ. ευρώ ή 14 τρισ. δρχ.) διατίθε
νται για έργα και παρεμβάσεις στις περιφέρειες 
της χώρας. Πλέον του 30% των πόρων του Γ’ 
ΚΠΣ θα διατεθεί στα περιφερειακά προγράμ
ματα, που αποτελούν το εξειδικευμένο μέσον 
άσκησης περιφερειακής πολιτικής.



Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της 
EUROSTAT, πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα 
βρισκόταν στο 60% του μέσου όρου του βιοτι
κού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα 
η χώρα βαδίζει στο 71%, με έντονα ανοδική 
τάση. Εκτιμάται ότι είναι εφικτό η χώρα μας να 
συνεχίσει αυτή την πορεία ώστε το 2006, περί
που να προσεγγίζει το 80% και στο τέλος της 
ΙΟετίας να υπερβαίνει το 90% του βιοτικού ε
πιπέδου των ευρωπαϊκών χωρών.

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μιλάμε για μια 
ουσιαστική διαδικασία διαπεριφερειακής πραγ
ματικής σύγκλισης και επιβεβαιώνουν την ορ
θότητα των στρατηγικών αναπτυξιακών επιλο
γών που έγιναν. Σήμερα, η ενδυνάμωση της 
ελληνικής περιφέρειας είναι μια πραγματικότη
τα. Ε1 περιφέρεια παίζει ενεργό ρόλο στις νέες 
συνθήκες. Αναπτύσσει τη δική της δυναμική 
συμπληρώνοντας τις άλλες σε ένα λειτουργικό 
σύνολο. Εντάσσεται με δυναμισμό στους άξο
νες ανάπτυξης της χώρας, καθώς και στους α
ναπτυξιακούς άξονες της Ευρώπης και των 
Βαλκανίων. Στόχος είναι να βρεθεί στην πρώτη 
γραμμή της νέας αναπτυξιακής πορείας της χώ
ρας. Ο πολίτης της περιφέρειας και κυρίως ο 
νέος άνθρωπος να μείνει στην περιφέρεια γιατί 
μόνο έτσι θα επιταχυνθεί η τοπική ανάπτυξη.

Προοπτικές Δ' ΚΠΣ και αναπτυξιακό -  
οικονομικό περιβάλλον

Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική 
συμβολή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένω
σης στην αναπτυξιακή της δυναμική και λαμ- 
βάνοντας υπόψη το πλαίσιο της νέας πραγματι
κότητας που συνιστά η διευρυμένη Ευρώπη, 
παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις ό
σον αφορά το μέλλον των Ευρωπαϊκών Διαρ
θρωτικών Πολιτικών, μετά το 2006.

Η Ελληνική Προεδρία, το α’ εξάμηνο του 2003, 
ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά 
τα ζητήματα αυτά, οι οποίες και κατέληξαν σε 
ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα. Τα συ
μπεράσματα αυτά στα βασικά τους σημεία επι
βεβαιώθηκαν και κατά τη διάρκεια της τρέχου
σας Ιταλικής Προεδρίας.

Η Ελλάδα τοποθετείται σταθερά υπέρ μιας ενι- 
σχυμένης νέας διαρθρωτικής πολιτικής, η οποία

θα υποστηρίξει σημαντικά τις υστερούσες χώ
ρες και τις περιφέρειες της διεύρυνσης, ενώ 
παράλληλα θα προβλέπει επαρκή και απρόσκο- 
πτη χρηματοδότηση για τις περιφέρειες της ση
μερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, οι οποίες 
απέχουν ακόμη αναπτυξιακά από τον μέσο ευ
ρωπαϊκό όρο.

Τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για την 
οριστική επίτευξη ενός επιπέδου ανάπτυξης 
των ελληνικών Περιφερειών που θα συμβαδίζει 
με αυτόν των ιδιαίτερα αναπτυγμένων χωρών 
και Περιφερειών της Ένωσης. Το περιβάλλον 
διαφαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό:

> Το Γ’ ΚΠΣ και τα έργα του Ταμείου Συνο
χής υλοποιούνται και ολοκληρώνονται το 
2008.

> Η Ελλάδα θα διεκδικήσει σημαντικούς πό
ρους στο πλαίσιο του Δ' ΚΠΣ και του επό
μενου Ταμείου Συνοχής, η υλοποίηση των 
οποίων θα ξεκινήσει το 2007.

> Η Ελλάδα είναι σε θέση να διαθέτει πολύ 
σημαντικούς πόρους για να συνεχίσει τη με
γάλη αναπτυξιακή της προσπάθεια. Οι πόροι 
αυτοί θα είναι ακόμη μεγαλύτεροι μετά την 
ολοκλήρωση και των έργων των Ολυμπια
κών Αγώνων του 2004.

> Τα έργα του Β’ ΚΠΣ, του Τ’ ΚΠΣ και των 
Ολυμπιακών Αγώνων θα δημιουργήσουν ε
παρκείς οικονομίες κλίμακος, αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα των επενδύσεων και 
του σωρευμένου κεφαλαίου. Οι συνθήκες 
αυτές θα ενισχύουν συνεχώς τη δυναμική 
προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων και α
νάπτυξης των επενδύσεων.

> Η ελληνική οικονομία με την ενσωμάτωση 
των θετικών επιπτώσεων από την εκτέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων, με το αναβαθμι
σμένο επίπεδο υποδομών, ανθρώπινου δυ
ναμικού και επιχειρηματικής δραστηριότη
τας, στο οποίο θα βρίσκεται την περίοδο 
2006-2008, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους πόρους 
του Δ’ ΚΠΣ.

> Οι δομές του δημοσίου τομέα που έχουν δη- 
μιουργηθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ,



αλλά και οι εμπειρίες και πρακτικές από το 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, απο
τελούν μια ισχυρή βάση για συνεχή βελτίω
ση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας 
και διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων, 
με άμεσες τις επιπτώσεις στη συνεχή βελτί
ωση του αναπτυξιακού αποτελέσματος.



Κεφάλαιο 1 Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Κεφάλαιο 2 Κρατικός προϋπολογισμός

Κεφάλαιο 3 Ανάπτυξη -  Σύγκλιση και Γ ’ ΚΠΣ

Κεφάλαιο 4 Δημόσιο χρέος -  Εγγυήσεις -  Αποκρατικοποιήσεις

Κεφάλαιο 5 Δημόσιες επιχειρήσεις -
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 
OTA α’ και β’ βαθμού 
Ειδικοί Λογαριασμοί



ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ -

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ -

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙ
ΗΣΕΙΣ

Πέραν των βασικών στόχων της μείωσης του 
λόγου χρέους προς ΑΕΠ και της αναδιάρθρω
σης του χρέους, κατά το τρέχον έτος, επιδιώ- 
χθηκαν εξ ίσου σημαντικές επί μέρους πολιτι
κές, όπως:

η πολιτική διαφάνειας και έγκαιρης παρο
χής στοιχείων για την εξέλιξη των μεγεθών 
του χρέους. Η προσχώρηση της χώρας μας 
στο σύστημα SDDS (Special Data 
Dissemination Standard) του Διεθνούς Νο
μισματικού Ταμείου, επιβάλλει πλέον τη 
δημοσιοποίηση των κυριότερων μεγεθών 
χρέους ανά τρίμηνο, με συγκεκριμένη με
θοδολογία,

Μ |Ι| I II11III — — ¡II

Η επίτευξη του στόχου της σύγκλισης της ελ
ληνικής οικονομίας σε πραγματικούς όρους · 
προς το μέσο όρο της ευρωζώνης, προϋποθέτει 
μεταξύ άλλων και την ταχεία αποκλιμάκωση 
του ύψους του δημοσίου χρέους της γενικής 
κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, για την α
πελευθέρωση των απαιτούμενων πόρων που θα 
συμβάλλουν στη λήψη μέτρων κοινωνικής πο
λιτικής.

Σε ένα περιβάλλον βραδείας οικονομικής ανά
καμψης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με εμφανείς τις τάσεις χαλάρωσης της δημο
σιονομικής πειθαρχίας που επιβάλλει το Σύμ- · 
φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στις σημα
ντικότερες οικονομίες της νομισματικής ένω
σης, η προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης 
στη δημοσιονομική σταθερότητα και η συνεχι
ζόμενη υλοποίηση του προγράμματος αποκρα
τικοποιήσεων, αποτελούν σημαντικούς παρά
γοντες μείωσης του χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα. η χρήση σύγχρονων τεχνικών δια- · 
χείρισης του χρέους για την εκμετάλλευση των 
ευνοϊκών για τη χώρα μας διεθνών συγκυριών 
(μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, άνοδος 
της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, κ.λπ.), συνέβα
λαν περαιτέρω στην αναδιάρθρωση του χρέους 
και την εξασθένιση της δυναμικής της αύξησής

η πολιτική χρήσης νέων δανειακών εργα
λείων με στόχο τη διαφοροποίηση της ε
πενδυτικής βάσης στον ευρωπαϊκό χώρο 
για τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου. 
Το Μάρτιο 2003 εκδόθηκε με επιτυχία το 
πρώτο τιμαριθμοποιημένο ομόλογο σε ευ
ρώ, συνδεδεμένο με τον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HCP1), ενώ ε- 
γκαθιδρύθηκε ευέλικτο πρόγραμμα Euro 
Commercial Paper (ECP) για τη κάλυψη 
βραχυχρόνιων χρηματοδοτικών αναγκών,

η πολιτική προσέλκυσης των μικροεπενδυ- 
τών στην αγορά τίτλων του Ελληνικού Δη
μοσίου, με ειδικό αφορολόγητο καθεστώς. 
Η πολιτική αυτή υλοποιήθηκε τόσο με την 
έκδοση τεσσάρων σειρών ειδικών τίτλων 
με επιτόκιο ανώτερο του πληθωρισμού, όσο 
και με τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 
των μικροεπενδυτών στην πρωτογενή αγο
ρά τίτλων,

η πολιτική της περαιτέρω βελτίωσης της 
λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς σε 
όρους αποτελεσματικότητας, ταχύτητας και 
διαφάνειας, με την εφαρμογή από 1-1-2003 
του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Βα
σικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

του.



Πίνακας 4.1 Σύνθεση χρέους κεντρικής κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ)

2001 2002 2003* 2004**

Α . Χ ρ έος σ ε  ευρώ 126.398 142.724 155.773 167.304

ως %  του ΑΕΠ 96,5% 101,0% 102,4% 102,1%

1. Έντοκα Γραμμάτια 2.261 1.658 997 1.346

(δημόσιου τομέα) 1.473 667 446 346

(ιδιωτικού τομέα) 788 991 551 1.000

2. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου, δημοπρασίες και λοιπές 

εκδόσεις
100.363 116.104 130.025 142.667

(Ομολογιακά δάνεια ΕΔ) 98.293 114.213 128.676 141.473

(Ομολογιακά δάνεια οικον. εξυγίανσης) 2.070 1.891 1.349 1.194

3. Κοινοπρακτικά και λοιπά ομολογιακά δάνεια σε ευρώ 23.774 24.962 24.751 23.291

Β. Χ ρέος σ ε  νομ ίσμ α τα  εκ τός ζώ νης ευρώ 7.651 4.008 3.039 2.298

ως % του ΑΕΠ 5,8% 2,8% 2,0% 1.4%

Δάνεια σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 7.651 4.008 3.039 2.298

Γ. Υ π οχρεώ σεις Δ ημ οσίου  π ρ ος Τ ράπεζα  Ε λλάδος 11.878 10.286 9.656 9.092

ως % του ΑΕΓΙ 9,1% 7,3% 6,3% 5.5%

1. Οφειλές Δημοσίου προς Τράπεζα Ελλάδος σε ευρώ 10.985 9.561 9.016 8.484

2. Ομολ. δάνεια Τραπ. Ελλάδος με ρήτρα ξένου νομίσματος 893 725 640 608

Δ. Σ ύνολο Χ ρ έου ς  κ εντρ ικ ής κυβ έρ νη ση ς (Α +Β +Γ ) 

(χω ρίς π ρ οσα ρ μ ογές E SA )
145.927 157.018 168.468 178.694

(ως % του ΑΕΠ) 111,4% 111,1% 110,7% 109,0%

Ε. Π ροσα ρμογές ESA

(πρ ομ έτοχα , τ ιτλοπ οιή σεις, μετα τρέψ ιμα  ομόλογα)
9.911 9.099 6.971 4..511

(ως % του ΑΕΠ) 7,5% 6.4% 4,6% 2,8%

ΣΤ. Σ ύνολο Χ ρ έου ς κ εντρικ ής κ υβέρνη ση ς (Δ+Ε ) 

(με π ρ οσα ρ μ ογές ESA)
155.838 166.117 175.439 183.205

(ως % του ΑΕΠ) 118,9% 117,5% 115,3% 111,8%

ΑΕΠ 131.026 141.354 152.153 163.934

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

* Εκτιμήσεις
** Προβλέψεις



Πίνακας 4.2 Χρέος γενικής κυβέρνησης 
(σε εκατ. ευρώ)

2001 2002 2003* 2004**

Α . Χ ρ έος κ εντρ ικ ής κυβέρνη ση ς 155.838 166.117 175.439 183.205

Β. Ε νδοκυβ ερνη τικ ό  χρ έος κα ι λο ιπ ές π ρ οσα ρ μογές -15.791 -18.094 -20.624 -21.649
Χρέος οργανισμών γενικής κυβέρνησης και λοιπές προσαρμογές 1.181 1.888 2.455 2.780
(Κέρματα) (198) (516) (425) (420)
Επενδύσεις σε τίτλους του ΕΔ (απόθεμα τέλους έτους) -15.876 -17.074 -18.406 -18.502
Επενδύσεις του ΙΚΑ σε τίτλους του ΕΔ -1.454 -2.839 -3.730
Επενδύσεις του ΟΓΑ σε τίτλους του ΕΔ -994 -1.347 -1.757 -2.197
Επενδύσεις σε προμέτοχα -102 -107 -77 0

Γ. Χ ρ έος Γ ενικ ή ς Κ υβέρ νηση ς (Α +Β) 140.047 148.023 154.815 161.556

(ω ς % του Α Ε Π ) 106.9% 104.7% 101.7% 98,5%

ΑΕΠ 131.026 141.354 152.153 163.934

* Εκτιμήσεις 
** Προβλέψεις

Πληροφοριακά στοιχεία

2001 2002 2003* 2004**

1. Πλεονάσματα δημόσιων οργανισμών 4.031 5.750 5.718 6.305

2. Μεταβολή επενδύσεων σε τίτλους ΕΔ από προηγούμενο έτος 1.653 3.010 3.097 1.350

Ποσοστό επένδυσης πλεονάσματος δημόσιων οργανισμών σε τίτλους ΕΔ (2:1) 41,0% 52,3% 54,2% 21,4%

* Εκτιμήσεις 
** Προβλέψεις

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

1. Σύνθεση και εξέλιξη του 
δημόσιου χρέους

Το ανεξόφλητο χρέος της κεντρικής κυβέρνη
σης στο τέλος του έτους 2003, προβλέπεται ότι 
θα διαμορφωθεί σε 175.439 εκατ. ευρώ, έναντι 
166.117 εκατ. ευρώ το 2002 (πίνακας 4.1).

Παρά την απόλυτη αύξηση των μεγεθών από 
έτος σε έτος και την ενσωμάτωση στο ύψος του 
χρέους των προμετόχων, των τιτλοποιήσεων 
και των μετατρέψιμων ομολόγων, ο λόγος χρέ
ους κεντρικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διατη
ρεί πτωτική τάση και αναμένεται ότι θα δια
μορφωθεί στο έτος 2003 στο 115,3%, έναντι 
117,5% στο έτος 2002, παρουσιάζοντας μείωση 
πλέον των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Η συμμετοχή του χρέους σε νομίσματα εκτός 
ζώνης ευρώ μειώθηκε ακόμα περισσότερο, α
ντιπροσωπεύοντας μόλις το 2,1% του συνολι

κού χρέους κατά το έτος 2003, γεγονός που 
πρακτικά συνεπάγεται την εξάλειψη του συ
ναλλαγματικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο 
του δημοσίου χρέους.

Στο τέλος του έτους 2004 το χρέος της κεντρι
κής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί σε 
183.205 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 111,8% του 
ΑΕΠ (πίνακας 4.1).

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η ανάλυση του 
ενδοκυβερνητικού χρέους και η διαμόρφωση 
του χρέους της γενικής κυβέρνησης.

Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης στην περίοδο 2002-2004 παρου
σιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 4.3. Το μεγα
λύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στις δα
νειακές ανάγκες του ΚΠ και στα δάνεια για την 
υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.



Πίνακας 4.3 Εξέλιξη δημόσιου χρέους 
(σε εκατ. ευρώ)

2002
2003* 2004**

Διαφορά
2004-2003

1 2 (3)=(2) (I)

1. Δ α νεια κ ές επ ιβα ρύνσεις 10.875 10.876 1

Δανειακές ανάγκες 6.205 6.260 55

Ειδικά δάνεια για εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων 550 690 140

Δάνεια εξοπλιστικών προγραμμάτων κλπ. 2.125 2.345 220

Ανάληψη υποχρεώσεων ασφαλιστικών φορέων 1.995 1.581 -414

2. Α π οκ ρα τικοπ οιή σεις, κ εφ α λα ια κ ές σ υνα λλα γές -1.833 -2.800 -967

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -3.000 -3.000 0

Αγορά μετοχών και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΔΕΚΟ 966 0 -966

Πληρωμές εγγυήσεων 201 200 -1

3. Μ ετα βολή  χρ έου ς από χρ η μ α τοπ ιστω τικ ές π ρ ά ξεις 280 -310 -590

Προσαρμογές στο άρτιο, συναλλαγματικές μεταβολές κλπ. 280 -310 -590

4. Α ύξηση χρ έου ς (1 + 2+  3) 9.322 7.766 -1 .556

5. Χ ρ έος κ εντρ ικ ή ς κ υβέρνη ση ς 166.117 175.439 183.205 7.766

ω ς % Α Ε Π  (5:8) 117.59 115.3% 111.89 -3.5%

6α. Ενδοκυβερνητικό χρέος και λοιπές προσαρμογές ESA (-) -15.293 -16.028 -15.722 306

6β. Ομόλογα από παλαιές οφειλές του ΕΔ στο ΙΚΑ (-) -1.454 -2.839 -3.730 -891

6γ. Ομόλογα από ενίσχυση του ΕΔ στον ΟΓΑ (-) -1.347 -1.757 -2.197 -440

7. Χ ρέος γεν ικ ή ς  κ υβέρνη ση ς (5 + 6) 148.023 154.815 161.556 6.741

Χ ρέος γεν ικ ή ς  κ υβέρνη ση ς ω ς % του Α ΕΠ  (7:8) 104.79 101.7% 98 .59 -3.2%

8. ΑΕΠ 141.354 152.153 163.934

* Εκτιμήσεις 
** Προβλέψεις

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών



2.1 Χρέος σε ευρώ

Από τα στοιχεία του πίνακα 4.1 (Α+Γ1+Ε) 
προκύπτει ότι το χρέος της κεντρικής κυβέρνη
σης σε ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 
τέλος του έτους 2003, στο 97,9% του συνολι
κού χρέους, έναντι 97,2% κατά την 31/12/2002.

Διάγραμμα 4.1 Σύνθεση χρέους 
κεντρικής κυβέρνησης σε ευρώ 

την 31/12/2003'

Λ ο ιπ ά  Έ ντο κ α  
Τ ρ ά π . Δ ά νεια  Γ  ραμμ.

Ε λ λ ά δ ο ς  14.4%  0,6%

Ο μόλογα *
79,8%

1 Εκτιμήσεις
* Περιλαμβάνονται τα προμέτοχα, οι τιτλοποιήσεις και τα 

μετατρέψιμα ομόλογα.

Πίνακας 4.4 Μέση υπολειπόμενη φυσική 
διάρκεια σε έτη τίτλων του ΕΔ 

(έντοκα γραμμάτια και ομόλογα ΕΔ)

Ετος ¡Vl·'ση διάρκεια σε έτη

31/12/1998 3,9
31/12/1999 4,5
31/12/2000 5,3
31/12/2001 5,7
31/12/2002 6,0
30/9/2003 6.2

Η συμμετοχή των βραχυχρόνιων τίτλων (έντο
κα γραμμάτια) αρχικής διάρκειας μέχρι ενός 
έτους, μειώθηκε ακόμη περισσότερο και στο 
τέλος του έτους 2003 αναμένεται να διαμορφω
θεί στο 0,6%, έναντι 1,0% στο τέλος του 2002. 
(διάγραμμα 4.1). Την 30/9/2003, ο όγκος των 
τίτλων σταθερού επιτοκίου προ swap αντιπρο

σώπευε το 93,3% του συνόλου των τίτλων, ενώ 
ο όγκος τιον παλαιοτέρων εκδόσεων κυμαινό
μενου επιτοκίου μόλις το 6,0%, έναντι 84,0% 
και 16,0%, αντίστοιχα, την 31/12/2002. Μικρό 
ποσοστό τίτλων, αφορούσε τα τιμαριθμοποιη- 
μένα ομόλογα (0,7%).

Αποτέλεσμα αυτής της αναδιάρθρωσης είναι η 
μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια (residual 
maturity) του διαπραγματεύσιμου χρέους (ε
ντόκων γραμματίων και ομολόγων) να παρου
σιάζει συνεχή αύξηση, όπως φαίνεται στον πί
νακα 4.4. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγο
νός ότι την 30/9/2003 ποσοστό 47,6% του δια
πραγματεύσιμου χρέους έχει υπολειπόμενη φυ
σική διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ετών (πίνακας 
4.5).

Πίνακας 4.5 Λήξεις τίτλων ΕΔ* ως προς 
την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 
(έντοκα γραμμάτια και ομόλογα ΕΔ)

Διάρκεια 30/9/2003

Μικρότερη του έτους 12,26%
1 έως 5 έτη 40.2%
Μεγαλύτερη των 5 ετών 47,6%

* Δεν περιλαμβάνονται προμέτοχα. τιτλοποιήσεις και μετατρέψι-
μα ομόλογα

Στο διάγραμμα 4.2, παρουσιάζεται το χρονο
διάγραμμα λήξεων (ληξιάριο) των τίτλων του 
Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και 
ομόλογα), με ανάλυση κατά είδος επιτοκίου. Η 
κατανομή των ετήσιων επιβαρύνσεων σε χρεο
λύσια (λήξεων) έχει εξομαλυνθεί διαχρονικά σε 
σημαντικό βάθος χρόνου.

Ανάλογη είναι και η εξέλιξη του δείκτη διάρ
κειας (duration), καθώς και του δείκτη τροπο
ποιημένης διάρκειας (modified duration), που 
αποτελεί μέτρο του επιτοκιακού κινδύνου των 
τίτλων για την άσκηση της στρατηγικής διαχεί
ρισής τους (πίνακας 4.6). Για τη συγκράτηση 
του δείκτη διάρκειας, έγιναν και κατά το τρέχον 
έτος πράξεις ανταλλαγής επιτοκίου (interest 
rate swaps) από σταθερό σε κυμαινόμενο, για 
την αποκατάσταση της «ιδανικής» σύνθεσης 
του υφισταμένου χρέους σε σταθε- 
ρό/κυμαινόμενο επιτόκιο, αφού ο κύριος όγκος 
των ομολόγων κυμαινομένου επιτοκίου λήγει 
κατά τα έτη 2003 και 2004.



Διάγραμμα 4.2 Χρονοδιάγραμμα λήξεων τίτλων του ΕΔ την 30/9/2003

18000

16000

□  Σ ταθερού επιτοκίου  □  Κ υμαιν. επιτοκίου

1. Προ πράξεων swap. Όγκος λήξεων σε ονομαστικές αξίες
2. Δεν περιλαμβάνονται οι φυσικοί τίτλοι, οι εκδόσεις ομολόγων στο εξωτερικό, τα προμέτοχα, οι τιτλοποιήσεις και τα μετατρέψιμα ομόλογα
3. Οι λήξεις του έτους 2003 αφορούν την περίοδο 1/10/2003-31/12/2003

Πίνακας 4.6 Δείκτες διάρκειας και τροποποιημένης διάρκειας τίτλων του ΕΔ*

Δείκτης διάρκειας (duration)
31/12/98 31/12/99 31/12 /00 31/12/01 31/12 /02 30/6/03

Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 5,37 4,51 4,80 5,02 5,17 5,36
Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου 0,50 0.62 0,58 0,55 0,57 0,37

Έντοκα γραμμάτια 0,47 0,48 0,48 0,43 0,40 0,42
Μ έση σταθμική  διάρκεια 2.1 2,6 3,4 4.0 4,5 4 ,9

Δείκτης τροποποιημένης διάρκειας (modified duration)
31/12 /98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12 /02 30/6/03

Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 4,23 4,55 4,77 4,96 5,17
Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου 0,57 0,57 0,54 0,55 0,35

Έντοκα γραμμάτια 0,42 0,44 0,40 0.38 0,41

Μ έση σ τα θμ . τροπ οπ οιη μένη  διά ρκ εια 2,4 3.2 3 .8 4.4 4,7

* Δεν περιλαμβάνονται οι εκδόσεις ομολόγων στο εξωτερικό, τα προμέτοχα. οι τιτλοποιήσεις και τα μετατρέψιμα ομόλογα. 

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Η αναδιάρθρωση της δομής του διαπραγματεύ
σιμου χρέους συνετέλεσε στην περαιτέρω μεί
ωση του κόστους εξυπηρέτησής του. Σημαντι
κοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση αυ
τή ήταν, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων ως

αποτέλεσμα της συμμετοχής της χώρας μας 
στην ΟΝΕ, καθώς και η στρατηγική διαχείρι
σης του χρέους σε συνδυασμό με την υλοποίη
ση του προγράμματος προαγορών παλαιοτέ- 
ρων ακριβών εκδόσεων.



2.2 Χρέος σε νομίσματα εκτός 
ζώνης ευρώ

Το χρέος σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ στο 
τέλος του 2003 αναμένεται να ανέλθει στο 
2,1% του συνολικού χρέους, έναντι 2,8% κατά 
το έτος 2002. Η άνοδος της ισοτιμίας του ευρώ 
προς τα ξένα νομίσματα, έδωσε την ευκαιρία 
για τη διενέργεια σημαντικού όγκου συμφω
νιών μετατροπής υποχρεώσεων κυρίως USD σε 
ευρώ, μειώνοντας περαιτέρω τη συμμετοχή των 
ξένων νομισμάτων στο χαρτοφυλάκιο του δη
μοσίου χρέους με συνέπεια την περαιτέρω μεί
ωση του συναλλαγματικού κινδύνου.

Η σύνθεση του χρέους σε νομίσματα εκτός ζώ
νης ευριά την 30/9/2003, είχε ως εξής: USD 
(57,8%), CHF (22,2%), JPY (17.2%) και GBP 
( 2.8% ) .

Την 30/6/2003 ο δείκτης διάρκειας (duration) 
του διαπραγματεύσιμου (από εμπορικές πηγές) 
χρέους σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ, είχε 
διαμορφωθεί σε 2,99 έτη.

2.3 Χρέος ενόπλων δυνάμεων

Στο τέλος του 2002 το ανεξόφλητο υπόλοιπο 
του χρέους των ενόπλων δυνάμεων, που περι
λαμβάνεται στο χρέος της κεντρικής κυβέρνη
σης, ανήρχετο σε 6.735 εκατ. ευρώ, ενώ για το 
2003 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.464 εκατ. 
ευρώ (πίνακας 4.7).

Κατά το τρέχον έτος, η χρηματοδότηση των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας μέσω δανεισμού διαμορφώθη
κε σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του έ
τους 2002 και διενεργήθηκε κυρίως από εμπο
ρικά δάνεια του εξωτερικού σε ευρώ με όρους

που προσέγγιζαν τους αντίστοιχους όρους των 
ομολογιακών εκδόσεων του ελληνικού δημοσί
ου. Σημαντικό ποσοστό (15,0%) χρηματοδοτή
θηκε απευθείας από τα ρευστά διαθέσιμα του 
ελληνικού δημοσίου.

Ήδη, σε επίπεδο ποσοστού ως προς το ΑΕΠ, το 
υφιστάμενο ύψος του χρέους των ενόπλων δυ
νάμεων τείνει να σταθεροποιηθεί κατά τα έτη 
2003-2004 στο 4,2% - 4,3%. Η μείωση των 
τρεχουσών χρηματοδοτικών αναγκών οφείλε
ται τόσο στην εγκριθείσα από το ΚΥΣΕΑ χρο
νική επιμήκυνση της υλοποίησης του νέου 
ΕΜΠΑΕ (2001-2005), με καθορισμό ετήσιων 
οροφών δαπάνης για τα εξοπλιστικά προγράμ
ματα, όσο και στο γεγονός ότι τα μεν σημαντι
κότερα προγράμματα του νέου ΕΜΠΑΕ έχουν 
ως επί το πλείστον δρομολογηθεί, ενώ τα αντί
στοιχα προγράμματα του προηγούμενου 
ΕΜΠΑΕ προσεγγίζουν τη φάση ολοκλήρωσής 
τους.

Κατά το έτος 2003, η σημαντική άνοδος της 
ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου έδωσε την ευκαιρία 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
να συνεχίσει τη διενέργεια πράξεων ανταλλα
γής νομίσματος (swaps) επί του μη διαπραγμα
τεύσιμου μεσομακροπρόθεσμου παλαιού χρέ
ους που αρχικά είχε συναφθεί σε δολλάρια 
ΗΠΑ (διακρατικά δάνεια FMS) για περαιτέρω 
μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου.

Η λογιστική καταγραφή τόσο ως προς το σκέ
λος της χρηματοδότησης (χρέος), όσο και ως 
προς τη δαπάνη (έλλειμμα), γίνεται σύμφωνα 
με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Λογαριασμοάν (ESA95), όπως προβλέπεται για 
το συγκεκριμένο είδος δαπανών που αφορούν 
την υλοποίηση μακροχρόνιων προγραμμάτων.

Πίνακας 4.7 Χρέος ενόπλων δυνάμεων 
(σε εκατ. ευρώ)

1999 2000 2001 2002 2003* 2004**

Χ ρ έος ενόπ λω ν δυνά μεω ν .1.947 4.977 6.547 6.735 6.464 7.128

ω ς % του ΑΕΠ 3,5% 4.1% 5,0% 4,8% 4.2% 4.3%

*Εκτίμηση 
** Προβλέψεις



3. Πηγές αύξησης του δημόσιου 
χρέους

Η ονομαστική αύξηση του χρέους της κεντρι
κής κυβέρνησης από 31/12/2002 μέχρι 
31/12/2003, εκτμιάται ότι θα ανέλθει σε 9.322 
εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται:

• στην ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος του 
κρατικού προϋπολογισμού,

• στην ανάληψη υποχρεώσεων ασφαλιστικών 
φορέων (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λπ.),

• στην υλοποίηση των εξοπλιστικών προ
γραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας,

• στη συσσώρευση και μεταφορά χρέους από 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην κεντρική 
κυβέρνηση. Το χρέος αυτό αφορά στην α
νάληψη υποχρεώσεων από καταπτώσεις εγ
γυήσεων κ.λπ.

Συσσώρευση χρέους για λογά 
ριασμό τρίτων

Ο πίνακας 4.8 εμφανίζει το χρέος που έχει ανα- 
ληφθεί για λογαριασμό τρίτων. Το χρέος αυτό 
εκτιμάται ότι στο τέλος του 2003 θα ανέλθει 
σωρευτικά σε 16.985 εκατ. ευρώ και θα αποτε
λεί το 9,7% του χρέους της κεντρικής κυβέρνη
σης και το 11,2% του ΑΕΠ (διάγραμμα 4.3).

Πίνακας 4.8 Συσσώρευση χρέους για λογαριασμό τρίτων 
(σε εκατ. ευρώ)

Α νεξόφ λη τα  υπόλοιπα  χρ εώ ν την 31/12  εκ ά στου  έτους

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Δ άνεια  ο ικ ονομ ικ ή ς εξυ γία νσ η ς (I)

Ασφαλιστικά ταμεία 3.645 3.745 3.519 3.111 1.582 561 182 136 95
Αμυντική βιομηχανία 722 813 804 728 373 176 103 85 62
Συγκοινωνιακοί φορείς 1.368 1.479 1.435 1.294 684 279 123 97 70
Συνεταιριστικές οργανώσεις 1.925 1.887 1.740' 1.629 1.552 1.491 1.491 1.467 1.048
Στεγαστικά 135 135 135 82 35
Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) 992 1.109 1.095 986 666 332 150 88 59
Λοιπά 619 602 540 449 220 67 21 18 15

Σ ύνολο 9.406 9.770 9.268 8.279 5.112 2.906 2.070 1.891 1.349

Σ υμ μετοχή  στην αύξηση μετοχικ ού  κ εφ αλαίου
τρ α π εζώ ν κλπ (II)

ΕΤΒΑ 1.682 1.682 1.931 2.166 2.166 1.720 1.720 807 484
ΕΤΕ 376 376 376 376 376 376
ΕΛΤΑ 120 179 238 238 238 117 59
ΚΡΗΤΗΣ 9 120 120 112 112 112
ΕΡΤ 23 38 38 85 85 62 47

Σ ύνολο 2.067 2.178 2.570 2.871 2.930 2.531 2.043 986 590

Ε ιδικ ά  δάνεια  (III)

Ρύθμιση χρεών νοσοκομείων 511 511 305 153
Ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 311 311 370 370 478 478 478

Ρύθμιση διαφορών αποδοχών δικαστικών και βουλευτών 15 29 18 6

Εισφορά του κράτους στα ασφαλιστικά ταμεία 200 200 361 716 1.309 3.475 4.769

Υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Ελλάδος κ.λπ. 10.360 10.712 11.087 11.428 11.707 12.041 11.598 10.327 9.793

Σ ύνολο 10.375 10.712 12.109 12.450 12.743 13.280 13.414 14.298 15.046

Γ ενικ ό  σύνολο (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 21.848 22.660 23.947 23.600 20.785 18.717 17.527 17.175 16.985

ω ς % επί χ ρ έο υ ς  κ εντρικ ής κυβέρνη ση ς 23,3% 21.3% 20,9% 19,2% 15,9% 13.0% 11,2% 10.3% 9.7%

ω ς % επί Α Ε Π 21,3% 25,8% 24,6% 22,3% 18,4% 15,4% 13,4% 12,2% 11,2%|

* Εκτιμήσεις
Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών



Διάγραμμα 4.3 Συσσωρευμένο χρέος για λογαριασμό τρίτων

* Εκτίμηση

Διάγραμμα 4.4 Συσσώρευση χρεών για λογαριασμό τρίτων 
(ανεξόφλητα υπόλοιπα την 31/12 σε εκατ. ευρώ)
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Α σφαλιστικά Ταμείο! 

Α μυντική  Β ιομηχανία

Σ υνεταιριστικές Ο ργανώ σεις

'“Σ υμμετοχή  στην αύξηση μετοχικού  κεφαλαίου  τρα πεζώ ν κ,λπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, το χρέος 
αυτό ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζει στα
θερά πτωτική πορεία, επηρεάζοντας ανάλογα 
την εξέλιξη του δημόσιου χρέους.

Η ανάλυση του χρέους για λογαριασμό τρίτων, 
όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.4 καταδει
κνύει τη συνεχή μείωση του αναλαμβανόμενου 
χρέους για όλους τους φορείς, πλην των ασφα
λιστικών ταμείων, λόγω της σημαντικής εισφο-
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ράς του κράτους κυρίως στο ΙΚΑ και στον 
ΟΓΑ.

5. Δα πάνες εξυτ 
οσίου χρέου

ιηρέτησης του δη-

Ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία των δανείων, 
το συγκεκριμένο χρέος ομαδοποιείται σε τρεις 
κατηγορίες:

• ειδικά δάνεια, που εκδίδονται βάσει διατά
ξεων νόμων,

• δάνεια οικονομικής εξυγίανσης, τα οποία 
παρουσίασαν σημαντική αύξηση αμέσως 
μετά την έκδοσή τους, από κεφαλαιοποιή
σεις τόκων καθώς και από συναλλαγματι
κές διαφορές.

• δάνεια για συμμετοχή του Δημοσίου στην 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών 
κ.λ.π. (ΕΤΒΑ, ETE, ΕΛΤΑ κλπ.).

Για το έτος 2003 οι δαπάνες εξυπηρέτησης του 
χρέους προβλέπεται να ανέλθουν σε 29.884 
εκατ. ευρώ, έναντι 28.874 εκατ. ευρώ το έτος 
2002 (πίνακας 4.9), σημειώνοντας μικρή αύξη
ση (3,5%). Η διατήρηση των δαπανών εξυπη
ρέτησης (και κατά κύριο λόγο οι δαπάνες για 
χρεολύσια) σε υψηλά επίπεδα για δεύτερη συ
νεχή χρονιά, οφείλεται στη λήξη μεγάλου ό
γκου παλαιού χρέους κυμαινομένου κυρίως ε
πιτοκίου, που είχε εκδοθεί στα μέσα της δεκαε
τίας του 1990.

Πίνακας 4.9 Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής κυβέρνησης
(σε εκατ. ευρώ)

Χρεολύσια Τόκοι Παράλληλες δαπάνες
Συν«/.. Εθν. νοιι Σύνολο Συναλ. Εθν. νομ Σύνολο Συναλ. Εθν. νομ. Σύνολο Γ ενικό σύνολο

(Π (2)
1987 491 275 766 287 910 1.197 5 9 14 1.977
1988 404 42 446 345 1.265 1.610 4 12 16 2.072
1989 381 222 603 427 1.423 1.850 5 21 26 2.479
1990 532 461 993 455 2.958 3.413 7 31 38 4.444
1991 716 1.987 2.703 545 3.658 4.203 13 33 46 6.952
1992 1.539 4.867 6.406 622 3.501 4.123 19 52 71 10.600
1993 1.400 3.307 4.707 692 5.536 6.228 26 109 135 11.070
1994 1.619 5.543 7.162 913 8.077 8.990 26 164 190 16.342
1995 1.952 5.955 7.907 1.214 7.884 9.098 26 281 307 · 17.312
1996 1.894 8.369 10.263 1.263 8.378 9.641 47 292 339 20.243
1997 3.057 7.088 10.145 1.348 7.461 8.809 29 279 308 19.262
1998 3.550 6.132 9.682 1.625 7.393 9.018 28 142 170 18.870
1999 2.682 6.569 9.251 1.532 7.758 9.290 18 83 101 18.642
2000 4.640 8.491 13.131 1.922 7.577 9.499 20 38 58 22.688
2001 2.566 9.052 11.618 719 8.570 9.289 8 31 39 20.946
2002 2.397 17.883 20.280 391 8.144 8.535 4 55 59 28.874
2003* 1.207 19.465 20.672 175 8.973 9.148 4 60 64 29.884 _

* Εκτιμήσεις
Σημείωση: α) Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους που εξυπηρετείται από το ΥΕΘΑ, καθώς επίσης και τα χρεολύσια ΟΣΚ και 
ΔΕΓ1ΑΝΟΜ και β) δεν περιλαμβάνονται οι εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα (πίνακας 4.10).

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 4.10 Εξοφλήσεις εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα
(σε εκατ. ευρώ)

Έτος Ποσό

1998 14.782
1999 12.329
2000 6.342
2001 2.401
2002 1.303
2003* 2.179

Εκτίμηση



Οι δαπάνες για τόκους χρέους ενόπλων δυνά
μεων σε απόλυτο μέγεθος προβλέπεται ότι θα 
μειωθούν σημαντικά κατά το έτος 2003, γεγο
νός που οφείλεται στο χαμηλό νέο δανεισμό 
κατά το τρέχον έτος και στη σημαντική μείωση 
του κόστους δανεισμού (πίνακας 4.11).

6. Δαπάνες για τόκους στις χώρες 
της ΕΕ

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.12 οι δαπάνες για 
τόκους σε όλα τα κράτη της ΕΕ παρουσιάζουν 
συνεχή μείωση. Για τη χώρα μας η πορεία των

συνολικών δαπανών για τόκους είναι επίσης 
πτωτική. Κατά την πενταετία 1999 -  2003 έχει 
επιτευχθεί μείωση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων 
και από 8,6% που ήταν το 1999 προβλέπεται να 
διαμορφωθεί στο 6,1% το έτος 2003. Στο τέλος 
του έτους 2004 το ύψος των δαπανών για τό
κους εκτιμάται στο 5,9% του ΑΕΠ, αφού προ- 
βλέπεται συνέχιση του υψηλού ρυθμού ανά
πτυξης της οικονομίας και περαιτέρω μείωση 
του μέσου επιτοκίου εξυπηρέτησης του χρέους, 
βασικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των συ
νολικών δαπανών εξυπηρέτησής του.

Πίνακας 4.11 Δαπάνες για τόκους χρέους ενόπλων δυνάμεων 
(σε εκατ. ευρώ)

Τόκοι

1997 231

1998 239
1999 235

2000 340

2001 397

2002 319

200.1 265*
* Εκτίμηση
Σημείωση: Τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία του πίνακα 4.9.

ΓΙηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 4.12 Δαπάνες για τόκους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ως % του ΑΕΠ)

1999 2000 2001 2002 2003*

Ιταλία 6,7 6,5 6 ,4 5,7 5,3
Ελλάδα 8.6 8,1 7.4 6,5 6,1
Βέλγιο 7,0 6,8 6,5 6 ,0 5,5
Ολλανδία 4,5 3,9 3,5 3,2 3,0
Σουηδία 4,6 4 ,0 3,3 2,9 2,7
Ιρλανδία 2,5 2,0 1,5 1,3 1,5
Δανία 4,7 4 ,2 3,9 3,6 3,3
Ισπανία 3,5 3,3 3,1 2,9 2,6
Αυστρία 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
Πορτογαλία 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1
Γ ερμανία 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2
Φινλανδία 3.1 2,9 2,7 2,2 2,2
Γαλλία 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2
Ηνωμένο Βασίλειο 2,9 2,8 2,4 2 ,0 2,0
Λουξεμβούργο 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2

* Εκτίμηση



Πίνακας 4.13 Χρέος της γενικής κυβέρνησης στην ευρωζώνη 
(ως % του ΑΕΠ)

Χώμ<ί - μέλος
Π οσοστό χρ έου ς (% )

1999 2000 2001 2002 2003*

Ιταλία 114,9 110,6 109,5 106,7 106,4

Βέλγιο 114,8 109,5 108,7 106,1 103,5

Ε λλά δ α 105,2 106,2 106.9 104,7 101,7

Γ ερμανία 61,2 60,2 59,4 60,8 63,8

Αυστρία 67,5 67,0 67,1 66,7 66,4

Γαλλία 58,5 57,2 56,8 59,0 62,6

Πορτογαλία 54,3 53,3 55,5 58,1 57,5

Ισπανία 63,1 60,5 56,8 53,8 51,3

Ολλανδία 63,1 55,9 52,9 52,4 54,6

Φινλανδία 47,0 44,6 44,0 42,7 44,6

Ιρλανδία 48,6 38,4 36,1 32,4 33,5

Λουξεμβούργο 5,9 5,5 5,5 5,7 4,9

Μ έσος όρος Ε υρω ζώ νης 72,7 70,2 69,2 69,0 70,4

* Εκτιμήσεις Οκτωβρίου 2003 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.2 Χρέος γενικής κυβέρνησης στην 
ευρωζώνη

7.1 Χρέος γενικής κυβέρνησης στην 
Ελλάδα

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης για το 2003 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 154.815 εκατ. 
ευρώ ή 101,7% του ΑΕΠ, έναντι 148.023 εκατ. 
ευρώ ή 104,7% του ΑΕΠ το έτος 2002. Στο τέ
λος του έτους 2004 προβλέπεται περαιτέρω 
μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης στο 
98,5% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 3,2 ποσοστιαίες 
μονάδες.

Στον πίνακα 4.13 εμφανίζεται το χρέος της γε
νικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στις 
χώρες της ευρωζώνης κατά τα έτη 1999 - 2003. 
Από τα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα, παρά 
την ενσωμάτωση στο ύψος του χρέους των 
προμετόχων, τιτλοποιήσεων και μετατρέψιμων 
ομολόγων, εξακολουθεί ως προς το ύψος του 
δημόσιου χρέους να είναι η τρίτη στη σειρά 
χώρα μετά την Ιταλία και το Βέλγιο, αφού ανά
λογη ενσωμάτωση υπήρξε σε όλες τις χώρες- 
μέλη, πλην της Φινλανδίας. Ο μέσος όρος των 
χωρών-μελών μειώνεται σταδιακά και για το 
2003 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 70,4%.



8. Η ενοποιημένη αγορά ευρωομολό
γων

Μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2003, η προ
σφορά ομολόγων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπε
δα, φθάνοντας κατά μέσο όρο τα 56 δισ. ευρώ 
μηνιαίως, ως αποτέλεσμα των αυξημένων δη
μοσιονομικών ελλειμμάτων σε αρκετές χώρες 
της ζώνης ευρώ. Πέραν της Γερμανίας και της 
Γαλλίας που ήδη έχουν ξεπεράσει το όριο 3% 
του ελλείμματος κατά Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή έχει επίσης κάνει προειδοποίηση 
προς Ιταλία, Ολλανδία και Πορτογαλία, ότι 
πλησιάζουν επικίνδυνα το όριο αυτό.

Αν και η προσφορά αναμένεται να πέσει κατά 
το τελευταίο δίμηνο του έτους, αφού οι χώρες 
της ευρωζώνης μέχρι τέλος Οκτωβρίου είχαν 
υλοποιήσει σχεδόν το 90% των εκδοτικών τους 
προγραμμάτων, η συνολικά συσσωρευμένη 
προσφορά ομολόγων σε συνδυασμό και με τη 
γενικότερη ανησυχία των επενδυτών για μα
κροπρόθεσμη περαιτέρω δημοσιονομική χαλά
ρωση, είχαν αρνητική επίδραση στη τιμολόγη
ση των ομολόγων αναφοράς, κυρίως των γερ
μανικών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση 
της διαφοράς αποδόσεων (yield spreads).

9. Οι αγορές τίτλων του ελληνικού 
Δημοσίου

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς τίτ
λων του ελληνικού δημοσίου κατά το 9μηνο 
Ιανουάριου -Σεπτεμβρίου ήταν: •

• η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της αξίας 
των συναλλαγών στην Ηλεκτρονική Δευτε
ρογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) με παράλ
ληλη αύξηση του όγκου των συναλλαγών 
και στο EuroMTS.

• η περαιτέρω σύγκλιση των αποδόσεων 
(yields) των ελληνικών και των γερμανικών 
ομολόγων αναφοράς, όπως προκύπτει από 
την υποχώρηση της μέσης διαφοράς των α
ποδόσεων (yields spreads) των 1 θετών τίτ
λων αναφοράς, η οποία κατά μέσο όρο τον 
Σεπτέμβριο 2003 διαμορφώθηκε σε 12 μο
νάδες βάσης.

9.1 Πρωτογενής αγορά τίτλων

Βασική επιδίωξη της εκδοτικής πολιτικής για 
το έτος 2003, ήταν η δημιουργία ομολόγων α
ναφοράς στις διάρκειες 3, 5 και 10 ετών, με 
υψηλή ρευστότητα (τουλάχιστον 5 δισεκ. ευ
ρώ), από την αρχή του έτους (front-loading is
suance pattern).

Για την πρωτογενή διάθεση τίτλων το Ελληνικό 
Δημόσιο χρησιμοποίησε δύο τρόπους: (α) τη 
μέθοδο της κοινοπραξίας (syndication) για την 
πρώτη έκδοση των νέων ομολόγων αναφοράς 
1 θετούς διάρκειας με τοκομερίδιο 4,60% (λή- 
ξεως 20.5.13) και 5ετούς διάρκειας με τοκομε
ρίδιο 3,50% (λήξεως 18.4.08) και (β) τη μέθοδο 
της δημοπρασίας, για την έκδοση του νέου 
3ετούς ομολόγου με τοκομέριδιο 2,75% (λήξε
ως 21.6.06), την επανέκδοση (reopening) των 
3ετών, 5ετών, 1 θετών και 20ετών ομολόγων 
αναφοράς και των εντόκων γραμματίων διάρ
κειας 13, 26 και 52 εβδομάδων.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί πλέον η ύπαρ
ξη δυνατότητας άμεσης πρόσβασης και με ευ
νοϊκούς όρους των μικροεπενδυτών στην αγορά 
τίτλων. Συγκεκριμένα, κατά την έκδοση, πέραν 
του ποσού που διατίθεται στους θεσμικούς ε
πενδυτές μέσω δημοπρασίας, οι μικροεπενδυτές 
μπορούν να εγγράφονται και να αποκτούν τίτ
λους μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ανά 
φυσικό πρόσωπο στη μέση σταθμική τιμή της 
δημοπρασίας, και απεριόριστο ποσό τίτλων 
δευτερογενώς από τις τράπεζες επί πέντε ημέ
ρες μετά την έκδοση. Οι τίτλοι αυτοί, εφ' όσον 
διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους είναι αφορο
λόγητοι.

Η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι κοινο- 
πρακτικές εκδόσεις αλλά και ο υψηλός μέσος 
σταθμικός δείκτης κάλυψης (coverage ratio) 
των εκδόσεων που πραγματοποιήθηκαν με δη
μοπρασίες, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 3,3 κα
ταδεικνύει το συνεχές και έντονο ενδιαφέρον 
των ελλήνων και ξένων επενδυτών για τους τίτ
λους του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Μάρτιο 2003, εκδόθηκε με την μέθοδο της 
κοινοπραξίας, το πρώτο ελληνικό τιμαριθμο- 
ποιημένο ομόλογο σε ευρώ, συνδεδεμένο με 
τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή 
της ευρωζώνης, με τοκομερίδιο βάσης 2,90% 
(λήξεως 25.7.23). Η έκδοση αυτή, ύψους 1.250



εκατ. ευρώ, που στόχευε στη διαφοροποίηση 
της επενδυτικής βάσης των επενδυτών, ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχής και είχε μεγάλη απήχηση 
στην αγορά ευρωομολόγων, αφού απορροφή- 
θηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό της (94%) από 
ξένους θεσμικούς επενδυτές. Θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι την περίοδο έκδοσης του ελληνικού 
ομολόγου, μόνο η Γαλλία είχε εκδώσει ανάλο
γους τίτλους. Ήδη στη συγκεκριμένη αγορά 
εισήλθαν και άλλες χώρες, (Ιταλία με εκδόσεις 
10 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
2003) ή προτίθενται σύντομα να εισέλθουν 
(Γερμανία).

Τον Απρίλιο 2003, δημιουργήθηκε πρόγραμμα 
Euro Commercial Paper (ECP), που αποτελεί 
ευέλικτο μέσο για βραχυχρόνια χρηματοδότη
ση, το οποίο σε συνδυασμό με τη διαχείριση 
διαθεσίμων αποσκοπεί στη βελτίωση του κό
στους δανεισμού. Το πρόγραμμα αυτό χρησι
μοποιείται ήδη ευρύτατα στις χώρες της ευρω
ζώνης.

Κατά το τρέχον έτος εκδόθηκαν για πρώτη φο
ρά Ειδικοί Τίτλοι Αποταμίευσης (ΕΤΑ) ετήσιας 
διάρκειας με επιτόκιο 3,60% σε τέσσερεις σει
ρές (Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Νοέμ
βριο) με τη μέθοδο της δημόσιας εγγραφής, που 
απευθύνονται αποκλειστικά στους μικροεπεν- 
δυτές και είναι αφορολόγητοι.

9.2 Δευτερογενής αγορά τίτλων

Η μέση μηνιαία αξία των συναλλαγών στην 
ΗΔΑΤ κατά το 9μηνο του 2003 ανήλθε σε 55 
δισ. ευρώ έναντι 46,3 δισ. ευρώ κατά την αντί
στοιχη περίοδο του έτους 2002. Οι συναλλαγές 
αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τίτλους σταθε
ρού επιτοκίου. Στο ίδιο διάστημα του 2003 ε- 
κτελέστηκαν στην ΗΔΑΤ 87.728 εντολές εκ 
των οποίων 50,1% αφορούσαν αγορές και 
49,9% πωλήσεις. Το αντίστοιχο διάστημα του 
2002 εκτελέστηκαν 77.760 εντολές. Ο μηνιαίος 
όγκος συναλλαγών στην ΗΔΑΤ κατά το διά
στημα Σεπτ. 02 -  Σεπτ. 03, απεικονίζεται στο 
διάγραμμα 4.5

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΑΤ, κατά το 
τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, όπως και κατά 
τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, τις πρώτες θέσεις 
της γενικής κατάταξης των Βασικών Διαπραγ
ματευτών Αγοράς από πλευράς συναλλαγών 
εξακολούθησαν να κατέχουν οι ελληνικές τρά
πεζες. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο τα πέντε 
ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απορρό
φησαν το 40,0% της πρωτογενούς αγοράς και 
κάλυψαν το 43,6% των συναλλαγών που πραγ
ματοποιήθηκαν στη δευτερογενή αγορά της 
ΗΔΑΤ και του Εω·οΜΤ8.

Διάγραμμα 4.5 Μηνιαίος όγκος συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου στην 
Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) από Σεπτ. 02 έως Σεπτ. 03

(σε εκατ. ευρώ*)

Πηγή: ΗΔΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος



Η κατανομή της αξίας των συναλλαγών στην 9.3 Αναβάθμιση της πίστοληπτικής 
ΗΔΑΤ, ως προς την υπολειπόμενη διάρκεια ικανότητας της Ελλάδας
των τίτλων, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους
2003 παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.6. Στις 10 Ιουνίου 2003 ο διεθνής οίκος αξιολό

γησης Standard & Poor's προέβη στην αναβάθ-

Αιάγραμμα 4.6 Κατανομή αξίας συναλλαγών στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων 
(ΗΔΑΤ) ως προς την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των τίτλων 

(Ιούλ. - Σεπτ. 2003)

<2Ε

54,8%

Πηγή: ΗΔΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στους τίτλους υπολειπόμενης διάρκειας 2-10 
ετών, αφού αντιπροσωπεύουν το 75,5% του 
συνολικού όγκου των συναλλαγών.

Κατά το τρέχον έτος συνεχίστηκε η υλοποίηση 
του προγράμματος προαγορών παλαιοτέρων 
ομολογιακών εκδόσεων και δανείων, ως επί το 
πλείστον μέσω της εξωχρηματιστηριακής αγο
ράς -  OTC. Μέχρι τον Οκτώβριο 2003, είχαν 
γίνει προαγορές, συνολικού ύψους 938 εκατ. 
ευρώ.

Οι προαγορές αυτές στοχεύουν στην απόσυρση 
χρέους, στην αναχρηματοδότηση του χρέους με 
μικρότερο κόστος και στη μείωση των δαπανών 
για τόκους, αλλά και του ίδιου του χρέους.

Η διαφορά απόδοσης (yield spread) του ελλη
νικού 10-ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοι
χου γερμανικού (bund) διατηρήθηκε στο τρίμη
νο Ιουλ-Σεπτ. κατά μέσο όρο στις 13 μονάδες 
βάσης.

μίση της πίστοληπτικής αξιολόγησης του ελλη
νικού μακροπρόθεσμου χρέους από Α σε Α+. 
Με την αναβάθμιση αυτή, η βαθμολογία της 
S&P ευθυγραμμίστηκε πλέον με αυτή του οί
κου αξιολόγησης Moody's, ο οποίος είχε προ
χωρήσει σε ανάλογη αναθεώρηση το Νοέμβριο 
του 2002.

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του οίκου, δικαιολογείται από τη συνεχιζόμενη 
για έβδομη χρονιά μείωση του ελλείματος της 
γενικής κυβέρνησης, τη σταθερή σύγκλιση της 
οικονομίας σε ονομαστικούς και πραγματικούς 
όρους προς κράτη-μέλη της Ε.Ε. με ανώτερη 
βαθμίδα αξιολόγησης, και τη δέσμευση της κυ
βέρνησης για διαρθρωτικές αλλαγές και περαι
τέρω δημοσιονομική εξυγίανση.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η απόδοση του 
ελληνικού 1 θετούς ομολόγου αναφοράς υπο
χώρησε κατά 0,07%.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τον οίκο S&P 
ακολούθησε και ο διεθνής οίκος αξιολόγησης 
Fitch, ο οποίος στις 20 Οκτωβρίου 2003 προέ-



βη στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανό
τητας του μακροπρόθεσμου χρέους της χώρας 
μας από A σε Α+.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η ανα
βάθμιση αντανακλά την σταθερή βελτίωση της 
ελληνικής οικονομίας κατά τα τελευταία έτη, 
τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική εξυγίανση, τη 
σταδιακή μείωση των συναλλαγών εκτός προϋ
πολογισμού (off-budget transactions) καθώς και 
τη σταθερή μείωση του λόγου χρέους προς 
ΑΕΠ.

Ο οίκος στην ανακοίνωσή του επισημαίνει επί
σης το γεγονός, ότι η Ελλάδα είναι η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωπαϊκής Έ 
νωσης κατά το τρέχον έτος, το οποίο θα πρέπει 
να σημειωθεί είναι το όγδοο συνεχές έτος ανά
πτυξης με ρυθμό πάνω από το μέσο όρο ανά
πτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευθυγράμμιση πλέον των τριών διεθνών οί
κων ως προς τη βαθμολόγηση της πιστοληπτι- 
κής ικανότητας της χώρας μας, αποτελεί ανα
γνώριση της επιτυχούς άσκησης της οικονομι
κής πολιτικής της κυβέρνησης και γενικότερα 
της ουσιαστικής προόδου της ελληνικής οικο
νομίας.

10. Ανταλλαγές και εξοφλήσεις 
προμετόχων

Η συνεχιζόμενη υλοποίηση του προγράμματος 
αποκρατικοποιήσεων κατά το τρέχον έτος 
(ΟΓΤΑΠ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, ΔΕΗ), είχε σαν αποτέ
λεσμα την ανταλλαγή προμετόχων και ευρω- 
προμετόχων συνολικού ύψους 751,6 εκατ. ευ
ρώ, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2003. Στο ίδιο 
διάστημα, εξοφλήθηκαν προμέτοχα και ευρω- 
προμέτοχα που μέχρι τη λήξη τους δεν είχαν 
ανταλλαγεί, συνολικού ύψους 485,3 ευρώ.

Ενδεικτικό στοιχείο της απήχησης του συγκε
κριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου στο επεν
δυτικό κοινό είναι το γεγονός ότι, από τη συνο
λική έκδοση των ευρωπρομετόχων ύψους 500 
εκατ. ευρώ, εξοφλήθηκε ποσό που δεν ανταλ
λάχτηκε ύψους μόλις 1,7 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Οκτωβρίου 2003, η ονομαστική αξία 
του ανεξόφλητου υπόλοιπου των δύο υφιστα
μένων κατηγοριών προμετόχων (γενικών, και

τουριστικών προμετόχων) ανέρχονταν σε 1,5 
δισ. ευρώ περίπου.

11. Ρύθμιση οφειλών 1ΚΑ

Σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 2972/01 
τον Ιούνιο 2003, το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση ομολό
γων ύψους 1.384,96 εκατ. ευρώ, για την πλη
ρωμή της δεύτερης δόσης των προς εξόφληση 
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς το 
1ΚΑ, συνολικού ύψους 3.815,1 εκατ. ευρώ. Η 
σχετική συμφωνία προβλέπει ότι η εξόφληση 
των οφειλών θα γίνει σε τρεις ετήσιες δόσεις με 
έκδοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

12. Βασικές κατευθύνσεις δανει
σμού και διαχειριστικοί στόχοι 
έτους 2004

Κατά το έτος 2004 θα συνεχιστεί η στρατηγική 
δανεισμού του έτους 2003, δηλαδή ο δανεισμός 
θα εστιαστεί κυρίως στις διάρκειες 3, 5 και 10 
ετών για να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο 
βάθος στα βασικά σημεία της καμπύλης απο
δόσεων.

Οι εκδόσεις αυτές θα αντιστοιχούν στο 85% 
του συνολικού δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο 
15% θα αντιστοιχεί στις εκδόσεις εντόκων 
γραμματίων και σε εκδόσεις στρατηγικού χα
ρακτήρα, δηλαδή εκδόσεις που ικανοποιούν 
επενδυτικές ανάγκες και δεν καλύπτονται από 
τις εκδόσεις ομολόγων αναφοράς. .

Ο κύριος στόχος διαχείρισης του χαρτοφυλακί
ου χρέους κατά τα δύο τελευταία έτη ήταν η 
προσπάθεια μείωσης των δαπανών για τόκους. 
Εκτός από την επίτευξη μείωσης του περιθωρί
ου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου έναντι 
των άλλων χωρών της ΟΝΕ και της μείωσης 
του πραγματικού ύψους των επιτοκίων, η μείω
ση δαπανών τόκων επετεύχθη με πράξεις δια
χείρισης.

Για το έτος 2004, θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική 
διαχείρισης με αυτή του προηγούμενου έτους. 
Κύριος στόχος θα είναι και πάλι, η περαιτέρω 
μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του υφι
στάμενου δημόσιου χρέους, αξιοποιώντας τις 
εκάστοτε συνθήκες των διεθνών αγορών. Για 
το σκοπό αυτό, θα επιδιωχθεί και πάλι τόσο ο



δείκτης χρηματοοικονομικής διάρκειας, όσο 
και η σχέση υποχρεώσεων κυμαινόμενου επι
τοκίου με σταθερό στο σύνολο του χαρτοφυλα
κίου, να διατηρηθούν στα επίπεδα του 2003 
μέσω της πολιτικής των νέων διαχειριστικών 
πράξεων, σε συνδυασμό με την πολιτική των 
νέων εκδόσεων.
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Η εγγύηση του Δημοσίου αποτελεί σημαντικό 
μέσο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, αφού 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση φορέων 
της οικονομίας με στόχο την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Το νέο νομικό πλαίσιο (Ν. 2322/95 και 
2469/97), σε συνάρτηση με τις οδηγίες της ΕΕ, 
οδήγησαν σε αναβάθμιση των κανόνων λει
τουργίας του συστήματος εγγυοδοσίας του Δη
μοσίου, χωρίς τη δημιουργία συνθηκών στρέ
βλωσης του ανταγωνισμού και σε βελτίωση της 
ποιοτικής σύνθεσης του ανεξόφλητου εγγυημέ
νου υπολοίπου.

Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών είναι η ορθή χρήση του θε
σμού ώστε ο περιορισμός των παρεχόμενων 
εγγυήσεων και η συνακόλουθη μείωση των κα
ταπτώσεων να συμβάλουν στον περιορισμό των 
επιπτώσεων στο δημόσιο χρέος.

Η πολιτική επί των εγγυήσεων που ακολουθή
θηκε είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση:

> των ετήσιων παρεχόμενων εγγυήσεων από 
1,5% του ΑΕΠ το 1993 στο 0,6% το 2002,

Πίνακας 4.14 Εγγυήσεις, ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο, καταπτώσεις και 
προμήθειες εγγυήσεων κατά τα έτη 1989-2003 

(σε εκατ. ευρώ)

(1 ) Ε γγυή σεις
(2) Α νεξόφ λη το  

εγγυη μένο  
υπόλοιπο

(3) Κ αταπτώ σεις

(4) Έ σ οδ α  
από

π ρ ομήθ ειες  
εγγυή σεω ν  

του Α ημοσίου  
κα ι ε ισπ ρ ά 

ξεις
από ΑΟΥ

(5) Κ α τα πτώ σεις  που  
τελ ικά  βα ρ ύνουν το  

Δ ημόσιο

1/1-31/12 την 31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Έ το ς Π οσά

Ε γγυ ή 
σεις  

ω ς % 
του  

ΑΕΠ

Π οσά
Υ πόλοιπο  
ω ς % του  

ΑΕΠ
Π οσά

Κ αταπτώ 
σεις ω ς % 
του Α ΕΠ

Π οσά Π οσά
Κ α τα πτώ 
σεις  ω ς % 
του  ΑΕΠ

1989 1.909,0 6,0% 8.290,0 25,9% 316,1 1,0% 55,1 261,0 0,8%
1990 1.505,5 3,9% 7.353,5 19,1% 1.131,9 2,9% 35,7 1.096,2 2,8%
1991 1.159,8 2,4% 6.845,5 14,4% 2.334,6 4,9% 41,9 2.292,7 4,8%
1992 1.077,9 2,0% 6.660,0 12,1% 1.277,5 2,3% 46,3 1.231,2 2,2%
1993 907,1 1,5% 6.554,7 10,6% 1.015,4 1,6% 41,0 974,4 1,5%
1994 735,7 1,0% 6.647,1 9,4% 667,1 0,9% 49,4 617,7 0,8%
1995 1.028,3 1,3% 6.707,6 8,5% 334,6 0,4% 56,8 277,8 0,3%
1996 1.038,9 1,2% 6.843,7 7,8% 346,3 0,4% 31,0 315,3 0,4%
1997 799,7 0,8% 6.455,8 6,6% 337,5 0,4% 52,2 285,3 0,3%
1998 733,7 0,7% 7.086,1 6,7% 328,7 0,3% 42,7 286,0 0,3%
1999 1.126,9 1,0% 7.131,3 6,4% 386,5 0,3% 37,3 349,2 0,3%
2000 1.511,4 1,2% 8.416,7 6,9% 381,5 0,3% 35,3 346,2 0,3%
2001 1.011,0 0,8% 8.819,3 6,7% 391,2 0,3% 45,8 345,4 0,3%
2002 905,0 0,6% 9.714,6 6,9% 356,1 0,3% 47,3 308,8 0,2%
2003* 1.830,0 1,2% 10.530,0 6,9% 320,0 0,2% 60,0 260,0 0,2%

1 Τα στοιχεία για το έτος 2003 αποτελούν εκτίμηση
2. Τα έσοδα από προμήθειες εγγυήσεων και εισπράξεις από ΛΟΥ (στήλη 4), λογίζονται αφαιρούμενα από τα ποσά των καταπτώσεων (στή/.η 3) και 

έτσι προκύπτουν τα ποσά της στή/.ης (5).



> του συνολικού ανεξόφλητου εγγυημένου 
ποσού από 10,6% του ΑΕΠ το έτος 1993 
στο 6,9% το 2002 και

> των καταπτώσεων από 1,5% του ΑΕΠ το 
1993 στο 0,2% το 2002 (πίνακας 4.14).

Στόχοι 2004

Εια το 2004 θα επιδιωχθεί ο περαιτέρω εξορθο- 
λογισμός των παρεχομένων εγγυήσεων με στό
χο την παροχή της εγγύησης μόνο για την προ

ώθηση των σημαντικών έργων υποδομής που 
εκτελούνται ή προγραμματίζονται και τα οποία 
αυξάνουν την περιουσία του Δημοσίου όταν 
εκτελούνται από Δημόσιες Επιχειρήσεις ή από 
άλλους φορείς για λογαριασμό του και γενικά 
για την κάλυψη δανείων που θα αφορούν σε 
επενδυτικές δαπάνες.

Διάγραμμα 4.7 Παρασχεθείσες εγγυήσεις, καταπτώσεις και εγγυημένο ανεξόφλητο υπόλοιπο
(1989 -  2003) ως % του ΑΕΠ
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Αποκρατικοποιήσει^

Το έτος 2003 η κυβέρνηση σχεδίασε καν υλο
ποιεί με επιτυχία ένα ευρύ πρόγραμμα αποκρα
τικοποιήσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Συ
γκεκριμένα:

> Πώληση 16,65% των μετοχών των Ελληνι
κών Πετρελαίων σε στρατηγικό εταίρο και 
έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με 
την ΡΕΤΙίΟΕΑ.

> Μεταβίβαση του 49% των μετοχών, καθώς 
και της διαχείρισης του Καζίνο Πάρνηθας 
σε στρατηγικό εταίρο.

> Διάθεση επιπλέον 24,61% των μετοχών του 
ΟΠΑΠ στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημό
σια εγγραφή.

> Ιδιωτικοποίηση της ΕΧΑΕ με τη διάθεση 
του συνόλου της συμμετοχής του Δημοσίου 
στην εταιρία (33,4%) στους μετόχους της ε
πιχείρησης.

> Εισαγωγή του Οργανισμού Λιμένος Πει
ραιώς στο ΧΑ με διάθεση 25,5% του μετο
χικού κεφαλαίου της επιχείρησης στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό.

> Ιδιωτικοποίηση της ΑΓΝΟ με την πώληση 
του 99,99% των μετοχών της επιχείρησης.

> Ιδιωτικοποίηση των ΚΑΕ με την πώληση 
του 40% των μετοχών της επιχείρησης.

> Διάθεση 11% των μετοχών της ETE σε θε
σμικούς επενδυτές.

> Διάθεση 15,7% των μετοχών της ΔΕΗ στην 
Ελλάδα και εξωτερικό.

Το όφελος του κρατικού προϋπολογισμού, της 
Δημόσιας Επιχείρησης Κρατικών Αξιών 
(ΔΕΚΑ) και των φορέων του ευρύτερου δημό
σιου τομέα από τις ανωτέρω αποκρατικοποιή
σεις ανήλθε σε 2.678 εκατ. ευρώ και περιγρά- 
φεται αναλυτικά στον πίνακα 4.15.

Ακόμα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέ
λιξης ένα ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσε
ων στο οποίο περιλαμβάνεται:

> Η μεταβίβαση του 35% των μετοχών της 
ΔΕΠΑ σε στρατηγικό εταίρο.

> Η εισαγωγή της ET A στο ΧΑ με τη διάθεση 
25% των μετοχών της επιχείρησης.

> Η εισαγωγή των ΕΛΤΑ στο ΧΑ με τη διά
θεση 25% των μετοχών της επιχείρησης.

Πίνακας 4.15 Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων 
μέχρι 24/10/2003 
(σε εκατ. ευρώ)

Ε ταιρεία Μ έθοδος Α ποκ ρα τικοπ οίη ση ς Έ σ οδ α

ΑΓΝΟ Πώληση 99,99% των μετοχών 12

ΚΑΕ Πώληση 40% των μετοχών 174

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Πώληση 16,65% των μετοχών 326

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (*) Πώληση 49% των μετοχών 90

ΕΤΒΑ (**) Τρίτη δόση τιμήματος 70

ΟΠΑΠ Διάθεση πακέτου μετοχών (24,61 %) 736

ΕΧΑΕ Διάθεση 33,4 % 89

ΟΛΠ Εισαγωγή στο ΧΑ και διάθεση 25% 55

ETE Διάθεση 11% των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές 490

ΔΕΗ III Διάθεση πακέτου μετοχών (15,57%) 636

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.678

(*) Η είσπραξη του τιμήματος είχε προγραμματιστεί για το έτος 2002. Δεδομένου όμως ότι καθυστέρησε η ψήφιση του
σχετικού νόμου, το τίμημα καταβλήθηκε το 2003.

(**) Αφορά στην τρίτη και τελευταία δόση του τιμήματος για την πώληση του 57,8% των μετοχών.



Πίνακας 4.16 Μετοχολόγιο Ελληνικού Δημοσίου 
(1/10/2003)

Εταιρεία Μ ετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ Ποσοστό ΕΔ επί του Μ Κ (% )

Μη εισηγμένες στο ΧΑΑ
Αμυντικές βιομηχανίες
ΕΑΒ 830.070.660,00 99,6
ΕΒΟ 145.481.815,85 99,5
ΠΥΡΚΑΛ 182.734.904.43 96,0
Συγκοινωνίες
ΕΛΒΟ 25.779.000,00 51,0
ΟΑΣΑ 1.269.092.780,76 100.0
Ολυμπιακή Αεροπορία 354.946.354,00 100,0
ΟΣΕ 2.608.642.200,00 100,0
Αττικό Μετρό ΑΕ 1.358.962.849,00 100,0
Εποπτ. Υπουργείου Ανάπτυξης
ΕΒΕΤΑΜ 426.559,00 58,3
ΕΔΕΤ 146.735,00 100,0
ΕΚΕΙ ΙΥ 403.140,00 81,5
ΕΤΑΚΕΙ 1.092.090,00 91,3
ΕΤΑΤ 587.322,00 99,5
ΙΧΘΥΚΑ 1.828.857,20 58.0
Επιστημονικό Πάρκο I Ιατρών 337.520,18 100,0
Κτηματικές
Αξιοποίηση Αγροτικής Γης ΑΕ 5.870.000,00 100,0
Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 301.850.000,00 100,0
ΚΕΔ 13.206.162,88 100,0
ΔΕΠΟΣ 8.955.539,21 100,0
ΟΣΚ 176.082.172,00 100,0
ΔΕΠΑΝΟΜ 586.940,57 100,0
Λιμένες
Οργανισμός Αιμένος Αλεξανδρούπολης 1.442.415,39 100,0
Οργανισμός Αιμένος Καβάλας 8.105.774,92 100,0
Οργανισμός Αιμένος Βόλου 8.133.462,76 100,0
Οργανισμός Αιμένος Ηγουμενίτσας 9.783.640,00 100.0
Οργανισμός Αιμένος Ηρακλείου 1.611.712,79 100,0
Οργανισμός Αιμένος Πατρών 15.732.541,00 100,0
Οργανισμός Αιμένος Ελευσίνας 895.400,00 100,0
Οργανισμός Αιμένος Ραφήνας 681.410,66 100,0
Οργανισμός Αιμένος Ααυρίου 303.050,82 100,0
Οργανισμός Αιμένος Κέρκυρας 2.500.205,93 100,0
Υπό εκκαθάριση
ΝΑΕΔΚ 395.833,00 30,4
ΕΛΣΙ 14.007.630,00 37,7
ΕΛΕΒΜΕ 23.553.896,00 62,9
ΟΑΕ 14.673.514,00 100,0
ΕΑΝΤ ΑΕ 192.223,00 57,6
Αναπτυξιακή Εταιρεία Παραγ. Επενδ. ΑΕ 589.980,00 98,2
Διάφορες
ΑΕΔΙΚ 11.222.304,00 100,0
Αθήνα 2004 246.756.913,16 100,0
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 1.452.189,00 100,0
ΑΕ Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων 503.318,20 39,0
ΔΕΘ ΑΕ 116.821.528,23 100.0
HELEXPO ΑΕ 1.546.888,35 100,0
ΔΕΚΑ ΑΕ 146.735,00 100.0
ΔΕΠΑ 990.079.439,64 65,0
Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών 300.000.000,00 55,0
Εγνατία οδός 534.115.921,00 100.0
Ελληνικές αλυκές 6.440.418,39 75,2
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) 623.797,00 68,0
Ελληνικό Φεστιβάλ 60.000,00 100,0
ΕΛΤΑ 201.771.323,80 100,0
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων 3.169.479,00 100,0
ΕΡΤ 246.309.737,99 100.0
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ 180.013.245,00 35,0
Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ 18.953.759,95 100,0
Κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ 1.467.300,00 100,0
ΛΑΡΚΟ ΑΕΜΜΕΛ 163.800.528,25 33,5
ΟΔΔΥ ΑΕ 22.934.702,86 100,0
ΟΔΙΕ ΑΕ 4.309.452,00 100,0
Ολυμπιακά ακίνητα ΑΕ 100.000,00 100,0
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ 38.151.137,20 100,0
ΤΕΟ ΑΕ 4.402.054,29 100,0

Εταιρεία Συνολικός αριθμός 
μετοχών

Αριθ. μετοχών 
κυριότητας ΕΔ

Ποσοστό ΕΔ επί του 
ΜΚ (%)

Εισηγμένες στο ΧΑΑ
Ελληνικά πετρέλαια 305.463.934 83.931.553 27,5
ΕΤΒΑ 173.073.730 12.814.000 7,5
ΕΤΕ 255.058.085 3.037.821 1,3
ΕΥΔΑΠ 106.500.000 65.000.000 61.0
OTE 504.054.199 170.176.004 33,8
ATE ΑΕ 281.000.000 231.418.850 82,4
ΟΠΑΠ ΑΕ 319.000.000 163.180.772 51,2
ΟΛΘ ΑΕ 10.080.000 7.486.194 74,3
ΕΥΑΘ ΑΕ 18.150.000 13.434.000 74,0
ΔΕΗ ΑΕ 232.000.000 119.448.131 51,5
ΟΛΠ ΑΕ 25.000.000 18.625.000 74,5



> Η εισαγωγή της εταιρίας επενδύσεων σέ α
κίνητη περιουσία που ιδρύουν από κοινού η 
ΚΕΔ και το ΤΓΤ&Δ στο ΧΑ με τη διάθεση 
του 25% των μετοχών της επιχείρησης.

> Η μεταβίβαση του 20% των μετοχών της 
ΕΥΔΑΠ, κυριότητας ATE και Δημοσίου, σε 
στρατηγικό σύμμαχο.

> Η μεταβίβαση λοιπών συμμετοχών του μη 
χρηματοοικονομικού τομέα της ATE.

> Η μερική ιδιωτικοποίηση του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου.

> Η σύσταση κοινοπρακτικών σχημάτων με
ταξύ της ΕΤΑ και ιδιωτικών εταιριών για 
την ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη εκμετάλ
λευση της μαρίνας Αλίμου, του Συνεδρια- 
κού Κέντρου Αθηνών και του θεματικού 
πάρκου Αναβύσσου.

Για το 2004, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ανά
λογα ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και

διαρθρωτικών αλλαγών, με το οποίο προσδο- 
κόνται έσοδα 3.000 εκατ. ευρώ περίπου.

ΔΕΚΑ ΑΕ

Η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ 
ΑΕ) ιδρύθηκε με σκοπό τη διαχείριση και αξιο
ποίηση των κινητών αξιών που περιέρχονται 
στην κυριότητά της.

Η ΔΕΚΑ η οποία έχει ενταχθεί στη γενική κυ
βέρνηση έχει αποκομίσει σημαντικά έσοδα από 
τη διάθεση μετοχών αποκρατικοποιούμενων 
επιχειρήσεων.

Τα έσοδα που έχουν προκόψει από τη δραστη
ριότητα από το έτος 1998 μέχρι 30/9/03 ανέρ
χονται στο ποσό των 9.812,30 εκατ. ευρώ και 
έχουν συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου 
χρέους.

Αναλυτικά στοιχεία για τα έτη 1998 έως και 
30/9/2003 εμφανίζονται στους πίνακες 4.17 και 
4.18.

Πίνακας 4.17 Έσοδα ΔΕΚΑ ΑΕ 
(σε εκατ. ευρώ)

1998 1999 2000 2001 2002 2003* Σ ύνολο

Μερίσματα 17,8 25,7 28,4 47,4 51,9 50,0 221,2
Τόκοι 16,9 9,7 56,0 4,8 2,4 0,4 90,2
Πωλήσεις μετοχών 1.519,3 3.610,3 1.233,4 26,8 90,9 291,7 6.772,4
Λοιπά έσοδα 182,0 0,2 - - 0,0 0,0 182,2
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 
(αναλώσεις αποθεματικών)

820,2 887,3 542,3 293,6 2,9 " 2.546,3

Σ ύνολα 2.556,2 4.53.3,2 1.860,1 372,6 348,1 342,1 9.812,3
* Πραγματοποιηθέντα έσοδα μέχρι 30/9/03 
Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 4.18 Έξοδα ΔΕΚΑ ΑΕ 
(σε εκατ. ευρώ)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Σ ύνολο

Αναδοχές χρέους 322,0 654,0 151,9 4,0 0,3 212,9 1.345,0
Αγορές χρέους 1.755,5 3.589,3 1.165,8 - - - 6.510,6
Καταπτώσεις εγγυήσεων 261,2 122,9 38,9 7,3 - - 430,3
Επιχορηγήσεις 179,1 52,3 169,0 - - - 400,4
Υποχρεώσεις βάσει νόμων - - 138,3 237,7 - - 376,0
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,2 - 51,6 37,8 39,7 28,9 158,1
Προβλέπεις εκμεταλλεύσεως - - 22,8 76,1 43,1 - 142,1
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 20,9 72,4 50,5 0,5 0,1 - 144,4
Διάφορα έξοδα σχετικά με αποκρατικοποιήσεις 0,1 3,0 1,8 1,9 - - 6,8
Λειτουργικές δαπάνες 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,1 1,7
Φόροι-τέλη 4,7 5,9 9,6 - 0,1 - 20,4
Σ ύνολα 2.543,8 4 .500 ,0 1.800,5 365,8 83,8 241,9 9.535,8

* Πληρωμές μέχρι 20-7-2002
Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών



Πίνακας 4.19 Μετοχολόγιο ΔΕΚΑ ΑΕ 
(5/11/2003)

Ε ταιρεία Σ υνολ ικ ός α ρ ιθ μός μετοχώ ν
Α ριθμός μετοχώ ν  
κ υρ ιότη τα : Δ Ε Κ Α

Π οσοστό επί του  
Μ Κ  (% )

Ε ιση γμ ένες στο  Χ Α Α

Τ ράπεζες
Εθνική 255.058.085 15.681.011 6,15
Ελλάδος 11.918.932 785.526 6,59
Εμπορική 85.451.788 8.085.712 9,46
Πειραιώς 167.157.484 3.117 0,002
ALPHA BANK 185.171.560 1.639.982 0,89

Χ η μικώ ν
Πετζετάκης ΑΕ 22.559.780 128.857 0,57

Ο ικ οδομή σιμω ν υλικώ ν
Κεραμεία Αλλατίνη 4.884.826 317.887 1,8
Κέκροψ 3.300.689 3.777 0,114
Τιτάν 38.062.732 15.232 0,04

Α λευροπ οιη τικ ές
Αλατίνη 14.298.696 91.024 0,64

Α σφ ά λειες
Φοίνιξ 7.878.804 13.746 0,058
ΑΕΕΓΑ Εθνική 35.863.000 28.365 0,08

Ε νέργεια ς
Ελληνικά Πετρέλαια 305.463.934 24.498.751 8,02

Δ ιάφ ορες
ΕΥΔΑΠ 106.500.000 319.740 0,3
ΚΑΕ 52.675.000 1.480.262 2,81
OTE 504.054.199 88.025 0,016

Ε ταιρεία Μ ετοχικό κ εφ ά λα ιο  σε ευρώ Π οσοστό  επί του Μ Κ  (% )

Μ η ειση γμ ένες στο Χ Α Α

ATE Αξιοπ. Ακινήτων 2.934.703,00 10,0
ΛΑΡΚΟ 163.800.528,25 1,5
ΝΑΕΔΚ (υπό εκκαθάριση) 395.833,00 43,91

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
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Δημόσιες επιχει

Εκσυγχρονισμός Δημόσιων Επιχειρή
σεων

Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας, 
στον τομέα των δημόσιων επιχειρήσεων έχουν 
αποδώσει πολύ θετικά αποτελέσματα. Με την 
εφαρμογή του ν.2414/96 και με τα πρώτα επι
χειρησιακά σχέδια που καταρτίσθηκαν για την 
περίοδο 1998-2002 τέθηκαν οι βάσεις για μια 
συγκροτημένη πορεία των δημόσιων επιχειρή
σεων. Με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, 
επελέγησαν από την ελεύθερη αγορά, με τη βο
ήθεια εξωτερικού συμβούλου, διευθύνοντες 
σύμβουλοι με αυξημένα προσόντα, γεγονός που 
αποτελεί σαφή βελτίωση έναντι του προηγού
μενου καθεστώτος.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής κατα
βλήθηκαν επίμονες προσπάθειες εκ μέρους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ού
τως ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο λει
τουργίας με στόχο τη βελτίωση των οικονομι
κών αποτελεσμάτων και την οργανωτική ανα
συγκρότησή τους. Το Υπουργείο Οικονομίας

και Οικονομικών προσδιόρισε συγκεκριμένους 
άξονες και κατευθύνσεις πολιτικής που θα πρέ
πει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και αφορούν 
κυρίως στο δανεισμό, την τήρηση της εισοδη
ματικής πολιτικής, τη μείωση του χρέους και 
τον περιορισμό των δαπανών προβολής και χο
ρηγιών στα απολύτως αναγκαία επίπεδα.

Οι μετοχοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων α
πέδωσαν σημαντικά για την προώθηση των ε
πενδυτικών τους προγραμμάτων και την ισχυ
ροποίηση της κεφαλαιακής τους θέσης. Με τις 
διαδικασίες μετοχοποίησης που ακολουθήθη
καν, δόθηκε η ευκαιρία στις επιχειρήσεις και 
τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις νέ
ες ανταγωνιστικές συνθήκες. Οι επιχειρήσεις 
προσέλκυσαν δυναμικά στελέχη διοίκησης, 
στηρίχθηκαν στις δυνάμεις τους και διαμόρφω
σαν μια σύνθετη στρατηγική ανάπτυξης με 
συμμαχίες ή αυτοτελή επέκταση ανάλογα με τις 
συνθήκες και τα συμφέροντά τους.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι:

• Η συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσε
ων κοντά στον στόχο του 5%.

• Ο δανεισμός να υπολείπεται των επενδύ
σεων.

• Η τιμολογιακή πολιτική να είναι συγκρα
τημένη, συμβάλλοντας έτσι στην άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής και στην συγκράτηση 
του πληθωρισμού. Είναι χαρακτηριστικό 
πως το αντίτιμο των εισιτηρίων των αστι
κών συγκοινωνιών αντιστοιχεί στο 1/3 αυ
τών που ισχύουν σε άλλες πρωτεύουσες της 
ΕΕ. Επίσης, κατά τους οκτώ πρώτους μήνες 
του 2003, για τους οποίους υπάρχουν στοι
χεία, η συμβολή των δημόσιων επιχειρήσε
ων (και της κινητής τηλεφωνίας) στον 
δείκτη του πληθωρισμού ήταν αρνητική 
(-0,5%).

Μεσοπρόθεσμα, η οικονομική πολιτική συνεχί
ζει να είναι προσανατολισμένη στον εκσυγχρο
νισμό και την βελτίωση της αποτελεσματικότη- 
τας των δημοσίων επιχειρήσεων, με απώτερο 
σκοπό την προώθηση της πραγματικής σύγκλι
σης με τις οικονομίες των χωρών της ΕΕ. Για 
το σκοπό αυτό προωθείται ο περαιτέρω εκσυγ
χρονισμός τους με τα εξής μέτρα και ενέργειες:



• Υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρη
σιακών σχεδίων και των συμβολαίων δια
χείρισης.

• Εφαρμογή κριτηρίων κόστους -  ωφέλειας 
για την αξιολόγηση των επιμέρους δραστη
ριοτήτων των δημόσιων επιχειρήσεων, διε- 
ρεύνηση των δυνατοτήτων για οικονομικό
τερες λύσεις με εξωτερικές συμβάσεις αγο
ράς υπηρεσιών, καθώς και ενίσχυση της α
νταγωνιστικότητας των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών με την εισαγωγή 
κριτηρίων ποιότητας. Η ανάπτυξη σύγχρο
νων συστημάτων διαχείρισης θα επιτρέψει 
την οικονομική αξιολόγηση των δραστη
ριοτήτων και τη λήψη των κατάλληλων α
ποφάσεων.

• Ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων των 
οργανωτικών δομών, της εφαρμογής των 
νέων συστημάτων διοίκησης και εσωτερι
κού ελέγχου, της αναβάθμισης των εσωτε
ρικών λειτουργιών διαχείρισης, καθώς και 
της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμι
κού.

• Αυστηρή εφαρμογή της εισοδηματικής πο
λιτικής.

• Τιμολογιακή πολιτική συμβατή με την α
νταγωνιστικότητα της οικονομίας που θα 
ενσωματώνει τη βελτίωση της παραγωγικό
τητας και θα λαμβάνει υπόψη ότι η μη εν
σωμάτωση των δύο παραπάνω παραγόντων 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη 
του πληθωρισμού. •

• Δανείζονται μόνο για τη χρηματοδότηση 
των επενδυτικών τους προγραμμάτων, στο 
βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από το 
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, να τη
ρούν αυστηρά τα όρια του ακαθάριστου 
δανεισμού και να αναθεωρούν τα όρια αυτά 
όταν δεν πραγματοποιούνται με τον προ- 
βλεφθέντα ρυθμό οι επενδύσεις. Οι διοική
σεις των δημόσιων επιχειρήσεων οφείλουν 
να συντάσσουν ένα συγκεκριμένο χρονο
διάγραμμα μείωσης του δανεισμού τους για 
τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε το ύψος του 
δανεισμού και της χορηγούμενης από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγύησης

του Ελληνικού Δημοσίου να μειώνονται 
σταθερά.

• Εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημά
των διοίκησης και διαχείρισης με σκοπό 
την βελτίωση της λογιστικής, της κοστολό
γησης, της διαχείρισης υλικών και προμη
θειών, της διοίκησης του προσωπικού, της 
επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων.

• Περιορισμός των προσλήψεων στις απολύ
τως αναγκαίες και συνέχιση των εκπαιδευ
τικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να καλυ
φθούν τα οποιαδήποτε κενά υπάρχουν σε 
προσωπικό υψηλής επιστημονικής και τε
χνικής κατάρτισης.

• Συγκράτηση των δαπανών προβολής και 
χορηγιών των δημοσίων επιχειρήσεων στα 
απολύτως αναγκαία επίπεδα που καθορίζο
νται από συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο 
σχέδιο.

• Σύναψη στρατηγικών συμφωνιών ή συνερ
γασιών με δημόσιες επιχειρήσεις με τις ο
ποίες υπάρχουν κοινές λειτουργικές δρα
στηριότητες ή και με ομοειδείς επιχειρήσεις 
στην ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της αντα
γωνιστικότητας. Η σύναψη τέτοιων συμ
φωνιών αποβλέπει σε δραστικές οργανωτι
κές αλλαγές, στην εκμετάλλευση ενδεχόμε
νων «συνεργιών» και οικονομιών κλίμα
κας, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσί
ας.

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και 
των διαθεσίμων τους.

Η αλλαγή της λειτουργίας των δημόσιων επι
χειρήσεων ως γραφειοκρατικών δημόσιων υπη
ρεσιών και η δημιουργία μίας σύγχρονης επι
χειρηματικής αντίληψης απαιτεί από τις διοι
κήσεις συνέπεια, τόλμη και όραμα. Η κατάρτι
ση νέων σύγχρονων οργανισμών και κανονι
σμών προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων, 
η εισαγωγή επιχειρηματικών κριτηρίων, η α
ξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα και την 
επίτευξη στόχων, η ευθύνη των στελεχών για 
τη διαχείριση ανθρώπινων, υλικών και οικονο
μικών πόρων αποτελούν συστατικά στοιχεία 
των αλλαγών αυτών.



Πίνακας 5.1 Δανειακές ανάγκες δημόσιων επιχειρήσεων 
(σε εκατ. ευρώ)

Α π ολογισ μός
2002

Ε κ τιμή σεις Π ροϋπολογισμός

2003
%

03/02
2004

%
04/03

I. Α νάγκες σε κεφ άλαια

1. Π ρω τογενές α ποτέλεσμα
% ΑΕΠ

2. Οικονομικό αποτέλεσμα 
(πλεόνασμα(+)/έλλειμμα (-) 
% ΑΕΠ

3. Επενδύσεις
4. Λοιπές ανάγκες 

Σύνολο αναγκών (-2+3+4)

653,50
0,46

186,90

0,13
2.256,08

967,67
3.036,85

1.014,40
0,67

608,59

0,40
2.896,02
1.059,83
3.347,26

55,23

225,62

28,37
9,52

10,22

1.231,47
0,75

803,86

0,49
3.106,87
1.225,13

3.5628,15

21.40 

32,08

7,28
15,60
5.40

II. Π ηγές χρ η μ α τοδ ότη ση ς

5. Αποσβέσεις
6 . Ειδικοί πόροι

Σύνολο πηγών χρηματ. (5+6)

1.029,73
1.986,72
3.016,45

1.078,70
1.424,43
2.503,13

4,76
-28,30
-17,02

1.152,18
1.134,45
2.286,63

6,81
-20,36
-8,65

III. Α η μοσιονομ ικός δ α νεισμός (Ι-ΙΙ) 20,39 844,13 4.039,35 1.241,51 47,08
% ΑΕΠ

7. Κεφάλαιο κινήσεως
0,01

(98,32)
0,55

531,24
0,76

66,73 -87,44
IV . Κ αθαρός δ α νεισμός (111+8) (77,93) 1.375,37 1.308,25 -4,88

% ΑΕΠ
8. Χρεωλ. +  Εξόφλ. Πιστώσ. - Νέες 

πιστώσεις

0,06
1.247,68

0,90
1.008,87 -19,14

0,80
1.015,84 0,69

V. Α καθαρ . δ α νεισμ ός ( ΐν + 8 ) 1.169,75 2.384,24 103,82 2.324,09 -2,52
% ΑΕΠ 0,83 1,57 1,42

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Οικονομικά μεγέθη

Για το 2002, το οικονομικό αποτέλεσμα των 36 
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών ανήλ
θε σε 186,90 εκατ. ευρώ και για το 2003 εκτι- 
μάται ότι θα παρουσιάσει εντυπωσιακή αύξηση 
κατά 225,6% περίπου και θα ανέλθει στα 
608,59 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή είναι απο
τέλεσμα της αλματώδους αύξησης της κερδο
φορίας των εισηγμένων στο ΧΑΑ επιχειρήσεων 
ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ και στη σταθεροποίη
ση του ελλείμματος του τομέα των μεταφορών. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δημόσιες επιχει
ρήσεις που εμφανίζονται στα διαγράμματα 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6., 5.7, 5.8 και 5.9 να αυξή
σουν σημαντικά την κερδοφορία τους.

Ειδικότερα, κατά το τρέχον έτος το σύνολο των 
εσόδων θα ανέλθει σε 9,80% του ΑΕΠ 
(14.923,27 εκατ. ευρώ), έναντι 9,20% το 2002 
(13.011,71 εκατ. ευρώ). Η μεταβολή αυτή δεν 
οφείλεται σε αύξηση των τιμολογίων, αλλά 
συνδέεται κατά κύριο λόγο με την αυξημένη 
ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΕΗ 
και του ΟΠΑΠ, καθώς και στην αύξηση του

κύκλου εργασιών των Ελληνικών Πετρελαίων. 
Σημιειώνεται ότι στο σύνολο των εσόδων έχουν 
περιληφθεί οι επιχορηγήσεις του τακτικού προ
ϋπολογισμού. Όσον αφορά στις δαπάνες, παρα- 
τηρείται πολύ μικρή αύξησή τους ως ποσοστό 
του ΑΕΠ σε 9,40% το 2003, από 9,07% το 
2002. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στην 
αυστηρή τήρηση της εισοδηματικής πολιτικής 
και τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.

Οι επενδύσεις παρουσιάζουν σημαντική αύξη
ση κατά 28,37% το 2003 σε σχέση με το 2002. 
Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις του ΠΔΕ οι 
οποίες χορηγούνται με αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου των δημόσιων επιχειρήσεων περι
λαμβάνονται στον λογαριασμό «Ειδικοί Πό
ροι».

Ο ακαθάριστος δανεισμός προβλέπεται να α- 
νέλθει σε 2.384,24 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 
1.169,75 εκατ. ευρώ του 2002. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην ανάγκη χρηματοδότησης των 
αυξημένων επενδυτικών προγραμμάτων στους 
τομείς κυρίως των σιδηροδρομικών μεταφορών 
και αστικών συγκοινωνιών, καθώς και στις αυ



ξημένες ανάγκες χρηματοδότησης κεφαλαίου 
κίνησης των Ελληνικών Πετρελαίων.
Το 2004 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του 
οικονομικού αποτελέσματος έτσι ώστε αυτό να 
αντιπροσωπεύει το 0,49% του ΑΕΠ έναντι 
0,40% το 2003. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται 
στην περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των 
εισηγμένων στο ΧΑΑ επιχειρήσεων. Οι συνο
λικές επενδύσεις θα ανέλθουν στο ύψος των 
3.106,87 εκατ. ευρώ, έναντι 2.896,02 εκατ. ευ
ρώ το 2003, σημειώνοντας αύξηση 7,28% περί
που και αφορούν κυρίως στους τομείς ενέρ

γειας (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ) και των μεταφορών (ΟΣΕ, 
Αστικές Συγκοινωνίες) καθώς και σε προγράμ
ματα που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Α
γώνες. Ο δανεισμός προβλέπεται να ανέλθει 
στα 2.324,09εκατ. ευρώ, περίπου έναντι 
2.384,87 εκατ. ευρώ το 2003, παρουσιάζοντας 
μείωση τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως πο
σοστό του ΑΕΠ, ήτοι από 1,57% το 2003 σε 
1,42% για το 2004. Τα συνολικά οικονομικά 
μεγέθη εμφανίζονται στους πίνακες που ακο
λουθούν 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5.

Διάγραμμα 5.1 Πρωτογενές αποτέλεσμα και οικονομικό αποτέλεσμα
ως % του ΑΕΠ

Π ρ ω τ ο γ ε ν ές  Α π ο τέλ εσ μ α  ω ς %  Α ΕΠ  ■  Ο  ικ ο νο μ ικ ό  Α π ο τέλ εσ μ α  ω ς %  ΑΕΠ

Α Π Ο Λ /Σ Μ Ο Σ  2 0 0 2  Π ΙΘ . ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2 0 0 3  Σ Τ Ο Χ Ο Σ  2 0 0 4

¡— • — ΕΠ Ε Ν ΔΥ ΣΕ ΙΣ  — ■ — Α Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Δ Α Ν Ε ΙΣ Μ Ο Σ



Πίνακας 5.2 Οικονομικό αποτέλεσμα και επενδύσεις κατά δημόσια επιχείρηση
(σε εκατ. ευρώ)

Δ ημ όσιες επ ιχειρήσεις
Ο ικ ονομ ικ ό  α ποτέλεσμα Ε πενδύσεις

2002
Α π ολ/σμός

2003
Ε κτίμηση

2004
Σ τόχοι

2002
Α π ολ/σ μός

2003
Ε κτίμηση

2004
Σ τόχοι

ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0,24 0,13 0,25 0,28 0,49 0,97
ΔΕΗ 295,19 477,80 612,00 653,00 682,00 900,00
ΔΕΘ (2,67) (1,34) (1,58) 4,16 5,09 1,11
ΔΕΠΑ 13,98 7,87 8,73 185,72 28,70 40,00
ΔΕΠΟΣ (0,70) 0,78 2,60 1,04 4,20
DIAXON ΑΒΕΕ 7,76 3,23 3,52 0,44 0,32 0,35
ΕΑΒ 0,57 1,74 3,79 14,95 21,00 21,48
ΕΒΟ (54,28) (35,27) (27,45) 3,88 4,69 15,04
ΕΘΕΛ (140,26) (143,42) (150,31) 3,20 23,24 50,00
ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ 22,81 31,81 34,00 21,31 62,94 75,40
ΕΛΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 106,23 295,00 330,00 264,48 132,18 259,00
ΕΛΟΤ (1,90) (1,36) (0,41) 0,42 1,00
ΕΛΤΑ 19,11 18,38 20,91 26,85 37,31 47,22
ΕΟΜΜΕΧ (0,46) (1,76) (1,59) 18,63 7,00 12,50
EOT 2,89 (2,77)
ΕΟΦ (0,00) 0,10 0,37 0,46
ΕΡΤ (11,61) (13,19) (9,40) 46,10 31,56 35,00
ΕΥΑΘ 24,56 12,00 11,00 16,83 13,58 15,00
ΕΥΔΑΠ 48,08 54,00 66,00 100,0 64,94 66,00
ΗΛΠΑΠ (39,09) (45,30) (60,08) 9,26 13,50 60,00
ΗΣΑΠ (27,61) (24,78) (39,49) 79,50 141,17 90,00
ΙΓΜΕ 2,06 0,00 2,00 1,12
ΚΑΘ 0,35 0,00 4,41 3,05 2,82
ΚΕΔ (0,42) 1,58 2,00 35,72 238,10 110,00
ΟΑΣΑ (0,65) (1,22) (3,67) 1,18 1,97 17,50
ΟΔΔΥ 2,83 (4,07) 1,00 0,41 2,65 3,25
ΟΔΙΕ 0,15 (2,54) (15,39) 50,68 119,03 6,74
ΟΕΔΒ (3,01) (10,14) (0,84) 0,08 0,16 0,16
ΟΚΑΑ 0,37 0,52 0,21 2,31 4,37 10,81
ΟΛΘ 4,33 5,78 7,06 1,68 4,24 13,01
ΟΛΠ 30,07 30,71 31,45 27,81 50,40 78,15
ΟΠΑΠ 318,59 397,24 423,39 3,77 7,07 70,67
ΟΠΕ (0,88) 4,00 7,97 0,02 0,12 0,05
ΟΣΕ (436,90) (444,88) (473,82) 447,23 874,50 900,00
ΟΣΚ 0,25 (0,00) 229,29 317,93 200,00
ΤΕΟ 6,92 (1,94) 20,00 1,28 0,35

Σύνολο 186,90 608,59 803,86 2.256,08 2.896.02 3.106,87



Πίνακας 5.3 Δανειακές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων
Απολογιστικά 2002 

(σε εκατ. ευρώ)

Δημόσιες
επιχειρήσεις

Ανοιγμα εκμετάλλευσης

Οικονομ. Επιχορ. Ανοιγμα 
αποτέλ. ΤΠ εκμ/σης

(1) (2) (3)=(1 )+(2)

Ανοιγμα επενδύσεων

Ανοιγμα
Επενδύσεις Αποσβ. επενδύσ. 

(4) (5) (6)=(4)-(5)

Λοιπές
ανάγκες

(7)

Λοιποί
πόροι

(8)

Δανειακές
ανάγκες

(9>=-(3>
+(6)+(7)-(8)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0,24 0,24 0,28 0,77 (0,49) 2,01 0,23 1,05
ΔΕΗ 295,19 295,19 653,00 602,56 50,44 178,41 389,52 (455,85)
ΔΕΘ (2,67) (2,67) 4,16 4,47 (0,31) 9,12 12,47 (0,99)
ΔΕΠΑ 13,98 13,98 185,72 37,87 147,85 1,04 132,84
ΔΕΠΟΣ (0,70) (0,70) 0,04 (0,04) 0,66
DIAXON ΑΒΕΕ 7,76 7,76 0,44 7,60 (7,16) 2,02 0,47 (13,37)
ΕΑΒ 0,57 0,57 14,95 8,20 6,75 11,77 35,51 (17,57)
ΕΒΟ (54,28) (54,28) 3,88 4,06 (0,18) 0,52 35,16 19.45
ΕΘΕΛ (208,20) 67,94 (140,26) 3,20 52,36 (49,16) 89,84 1,26
ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ 22,81 22,81 21,31 10,76 10,55 33,18 23,34 (2,41)
ΕΛΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 106,23 106,23 264,48 99,25 165,22 31,54 60,24 30,30
ΕΛΟΤ (3,71) 1,81 (1,90) 0,42 1,76 (1.34) 1,49 0,49 1,55
ΕΛΤΑ 19,11 19,11 26,85 13,77 13,08 0,68 0,04 (5,39)
ΕΟΜΜΕΧ (10,79) 10,33 (0,46) 18,63 18,63 23,64 (4,55)
EOT (9,81) 12,70 2,89 (2,89)
ΕΟΦ (4,58) 4,58 0,10 0,10 11,61 11,70 0,01
ΕΡΤ (14,84) 3,23 (11.61) 46,10 17,53 28,57 27,22 12,96
ΕΥΑΘ 24,56 24,56 16,83 3,80 13,03 18,09 5,25 1,31
ΕΥΔΑΠ 48,08 48,08 100,00 29,76 70,24 49,43 23,99 47,60
ΗΛΠΑΠ (66,26) 27,18 (39,09) 9,26 20,54 (11,29) 53,09 (25,29)
ΗΣΑΠ (41,19) 13,58 (27,61) 79,50 9,12 70,38 89,02 8,96
ΙΓΜΕ (26,28) 28,35 2,06 1,12 1,12 4,11 (5,05)
ΚΑΘ 0,35 0,35 4,41 0,22 4,19 0,12 4,95 (0,98)
ΚΕΔ (0,42) (0.42) 35,72 0,25 35,47 1,85 36,06 1,68
ΟΑΣΑ (0,65) (0,65) 1,18 1,35 (0,17) 0,49 226,73 (225,76)
ΟΔΔΥ 2,83 2,83 0,41 0,52 (0,12) 0,51 2,93 (5,38)
ΟΔΙΕ 0,15 0,15 50,68 2,39 48,28 8,83 7,70 49,26
ΟΕΔΒ (25,61) 22,60 (3,01) 0,08 0,08 3,09
ΟΚΑΑ 0,37 0,37 2,31 1,49 0,82 0,45
ΟΛΘ 4,33 4,33 1.68 3,21 (1,54) 4,08 0,55 (2,33)
ΟΛΠ 30,07 30,07 27,81 6,17 21,63 19,20 0,69 10,07
ΟΠΑΠ 318,59 318,59 3,77 24,51 (20,74) 372,09 74,62 (41,86)
ΟΠΕ (4,62) 3,74 (0,88) 0,02 0,85 (0,83) 2,71 2,85 (0,09)
ΟΣΕ (436,90) (436,90) 447,23 62,46 384,78 175,93 512,09 485,51
ΟΣΚ (22,00) 22,25 0,25 229,29 229,29 227,63 1,42
ΤΕΟ 6,92 6,92 1,28 2,08 (0,80) 32,00 3,57 20,72

Σύνολο (31,37) 218,27 186,90 2.256,08 1.029,73 1.226,35 967,67 1.986,72 20,39



Ε
κ.

 Ε
υρ

ώ

Διάγραμμα 5.3 Οικονομικό αποτέλεσμα και επενδύσεις 2002-2004

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 0 2  Π ΙΟ . ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2 0 0 3  Σ Τ Ο Χ Ο Σ  2 0 0 4

Ο ικονομικό Α ποτέλεσμα Επενδύσεις

Διάγραμμα 5.4 Οι ΔΕΚΟ με την υψηλότερη κερδοφορία 2002-2004

Διάγραμμα 5.5 Οι ΔΕΚΟ με τις μεγαλύτερες επενδύσεις 2002 - 2004

■ ΟΣΕ

■ ΔΕΗ

■ ΟΣΚ

" ΕΛΑ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

■ ΗΣΑΠ

■ ΚΕΔ



Πίνακας 5.4 Δανειακές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων
Εκτιμήσεις 2003 
(σε εκατ. ευρώ)

Λ ημόσιες
επ ιχειρ ήσεις

Α νοιγμα  εκ μετά λλευσης  
Ο ικονομ . Ε πιχορ. Α νοιγμα  
αποτέλ . Τ Π  εκμ/σης

( ί )  (2) (3)=(1)+(2)

Α νοιγμα  επενδύσεω ν
Α νοιγμα

Ε πενδύσεις Α ποσβ . επενδύσ. 

(4) (5) (6)= (4)-(5)

Λ οιπές
ανάγκες

(7)

Λ οιποί
πόροι

(8)

Δ ανειακές  
ανάγκες  

(9)=  -(3)+  
(6)+ (7)-(8)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0,13 0,13 0,49 0,66 (0,16) 0,85 1,22 (0,67)
ΔΕΗ 477,80 477,80 682,00 642,50 39,50 362,50 246,10 (321.90)
ΔΕΘ (1,34) (1,34) 5,09 3,73 1,36 2,70
ΔΕΓ1Α 7,87 7,87 28,70 40,50 (11,81) 1,50 (21,18)
ΔΕΠΟΣ 0,78 0,78 1,04 0,05 1,00 0,17 0,38
DI AXON ΑΒΕΕ 3,23 3,23 0,32 7,62 (7,30) 2,55 0,34 (8,33)
ΕΑΒ 1,74 1,74 21,00 6,26 14,74 17,60 (4,60)
ΕΒΟ (35,27) (35,27) 4,69 4,95 (0,26) 30,13 4,88
ΕΘΕΛ (211,01) 67,59 (143,42) 23,24 50,00 (26,76) 116,62
ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ 31,81 31,81 62,94 11,66 51,28 21,69 17,51 23,65
ΕΛΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 295,00 295,00 132,18 100,57 31.60 92,91 209,85 (380,33)
ΕΛΟΤ (3,21) 1,85 (1,36) 1,00 1,17 (0,17) 1,00 0,19
ΕΛΤΑ 18,38 18,38 37,31 15,11 22,20 3,18 7,00
ΕΟΜΜΕΧ (10,76) 9,00 (1,76) 7,00 7,00 13,27 (4,50)
EOT (25,92) 23,15 (2,77) 2,77
ΕΟΦ (4,70) 4,70 0,37 0,37 0,37
ΕΡΤ (16,44) 3,25 (13,19) 31,56 19,40 12,16 25,34
ΕΥΑΘ 12,00 12,00 13,58 5,40 8,18 15,30 2,80 8,68
ΕΥΔΑΠ 54,00 54,00 64.94 30,20 34,74 21,84 4,33 (1,75)
ΗΛΠΑΠ (68,45) 23,15 (45,30) 13,50 20,63 (7,13) 1,15 37,02
ΗΣΑΠ (43,30) 18,52 (24,78) 141,17 10,73 130,44 1,67 153,55
ΙΓΜΕ (27,19) 27,19 0,00
Κ.ΑΘ 3,05 0,49 2,56 0,16 1,77 0,95
ΚΕΔ 1,58 1,58 238,10 0,31 237,79 9,02 170,36 74,87
ΟΑΣΑ (1,99) 0,76 (1,22) 1,97 1,45 0,51 32,00 (30,27)
ΟΔΔΥ (4,07) (4,07) 2,65 0,51 2,14 2,39 8,60
ΟΔΙΕ (2,54) (2,54) 119,03 2,07 116,96 0,52 14,00 106,03
ΟΕΔΒ (33,94) 23,80 (10,14) 0,16 0,16 10,30
ΟΚΑΑ 0,52 0,52 4,37 1,66 2,70 2,18
ΟΛΘ 5,78 5,78 4,24 3,44 0,80 2,94 0,16 (2,19)
ΟΛΠ 30,71 30,71 50,40 6,86 43,54 17,93 30,76
ΟΠΑΠ 397,24 397,24 7,07 23,64 (16,58) 367,60 43,90 (90,12)
ΟΠΕ (0,25) 4,25 4,00 0,12 0,45 (0,33) 4,62 0,29
ΟΣΕ (444,88) (444,88) 874,50 65,00 809,50 116,50 370,08 1.000,80
ΟΣΚ (28,83) 28,83 (0,00) 317,93 317,93 231,83 86,10
ΤΕΟ (1,94) (1,94) 0,35 1,70 (1,35) 17,15 1,86 15,88

Σ ύνολο 372,55 236,05 608,59 2.896,02 1.078,70 1.817,32 1.059,83 1.424,43 844,13



Πίνακας 5.5 Δανειακές ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης δημόσιων επιχειρήσεων
Στόχοι 2004 

(σε εκατ. ευρώ)

Δ ημ όσιες
επ ιχειρ ήσεις

Α νοιγμα  εκ μετά λλευσ ης

Ο ικονομ . Ε πιχορ. Α νοιγμα  
αποτέλ . ΤΠ εκμ/σης  

(1) (2) (3)=(1)+(2)

Α νοιγμα  επενδύσεω ν

Ε πενδ . Α ποσβ.
(4) (5) (6 )= (4 Η 5 )

Λ οιπές
ανά γκ ες

(7)

Λ οιποί
πόροι

(8)

Δ α νεια κ ές  
ανάγκες  

(9)=  -(3) + 
(6)+ (7)-(8)

ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0,25 0,25 0,97 0,84 0,13 1,10 1,08 (0,10)
ΔΕΗ 612,00 612,00 900,00 658,00 242,00 616,00 231,30 14,70
ΔΕΘ 0,58) (1,58) 1,11 3,99 (2,88) 1,50 0,20
ΔΕΠΑ 8,73 8,73 40,00 41,00 (1,00) 1,50 (11,23)
ΔΕΠΟΣ 2,60 2,60 4,20 0,04 4,16 0,65 3,71 (1,50)
DIAXON ΑΒΕΕ 3,52 3,52 0,35 7,65 (7,30) 0,90 0,25 (10,17)
ΕΑΒ 3,79 3,79 21,48 11,43 10,05 10,50 (4,23)
ΕΒΟ (27,45) (27,45) 15,04 3,47 11,57 37,58 1,44
ΕΘΕΛ (218,37) 68,06 (150,31) 50,00 52,00 2,00 148,31
ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ 34,00 34,00 75,40 15,41 59,99 23,89 42,68 7,20
ΕΛΑ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 330,00 330,00 259,00 101,30 157,70 125,81 14,80 (61,29)
ΕΛΟΤ (2,36) 1,95 (0,41) 1,45 (1,45) (1,05)
ΕΛΤΑ 20,91 20,91 47,22 16,89 30,33 9,42
ΕΟΜΜΕΧ (10,39) 8,80 (1,59) 12,50 12,50 12,50 1,59
EOT (18,30) 18,30
ΕΟΦ (5,50) 5,50 (0,00) 0,46 0,46 1,80 2,26
ΕΡΤ (12,30) 2,90 (9,40) 35,00 19,40 15,60 25,00
ΕΥΑΘ 11,00 11,00 15,00 6,00 9,00 6,90 2,70 2,20
ΕΥΔΑΠ 66,00 66,00 66,00 31,00 35,00 33,00 14,30 (12,30)
ΗΛΠΑΠ (83,23) 23,15 (60,08) 60,00 29,61 30,39 1,20 89,27
ΗΣΑΠ (58,01) 18,52 (39,49) 90,00 21,05 68,95 1,42 107,02
ΙΓΜΕ (30,10) 32,10 2,00 2,00
ΚΑΘ 0,00 0,00 2,82 0,87 1,95 0,76 1,90 0,81
ΚΕΔ 2,00 2,00 110,00 0,30 109,70 1,00 113,70 (5,00)
ΟΑΣΑ (3,67) (3,67) 17,50 2,86 14,64 42,50 (24,19)
ΟΔΔΥ 1,00 1,00 3,.25 0,58 2,67 1,67
ΟΔΙΕ (15,39) (15,39) 6,74 11,63 (4,89) 0,46 1,10 9,86
ΟΕΔΒ (21,84) 21,00 (0,84) 0,16 0,16 1,00
ΟΚΑΑ 0,21 0,21 10,81 1,95 8,86 2,08 6,57
ΟΛΘ 7,06 7,06 13,01 3,64 9,37 3,68 0,20 5,79
ΟΛΠ 31,45 31,45 78,15 7,00 71,15 19,10 58,80
ΟΠΑΠ 423,39 423,39 70,67 30,67 40,00 360,34 40,80 (63,86)
ΟΠΕ 1,13 6,84 7,97 0,05 0,46 (0.41) 26,25 17,87
ΟΣΕ (473,82) (473,82) 900,00 70,00 830,00 302,10 1.100,72
ΟΣΚ (23,00) 23,00 200,00 200,00 224,80 (24,80)
ΤΕΟ 20,00 20,00 1,70 (1,70) (21,70)

Σ ύνολο 573.74 230.12 803,86 3.106 ,87 1.152,18 1.954,69 1.225,13 1.134,45 1.241,51



Ε
κ.

 Ε
υρ

ώ

Διάγραμμα 5.6 Εξέλιξη εσόδων 2002 - 2004

Διάγραμμα 5.7 Έσοδα χρήσης και επιχορηγήσεις ΤΠ 2002 - 2004
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Διάγραμμα 5:8 Εξέλιξη εξόδων 2002 -  2004

Α Π Ο Λ /Σ Μ Ο Σ  2 0 0 2  Π ΙΘ .Ε Κ ΤΕΛ ΕΣ Η  2 0 0 3  Σ Τ Ο Χ Ο Σ  2 0 0 4

Διάγραμμα 5.9 Διάρθρωση εσόδων χρήσης 2002 - 2004
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2. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφά
λισης και Πρόνοιας ______

ρη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστή
ματος.

Εισαγωγή

Η ένταξη της Ελλάδος στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση έδωσε την δυνατότητα 
αξιοποίησης των προσφερομένων πλεονεκτη
μάτων της εσωτερικής αγοράς όπως είναι η 
μείωση του πληθωρισμού, η εξάλειψη των 
συναλλαγματικών κινδύνων, η μείωση των 
επιτοκίων, η αύξηση του ρυθμού οικονομικής 
ανάπτυξης και η βελτίωση των δημοσιονο
μικών μεγεθών.

Η κυβέρνηση ακολούθησε πιστά πλαίσιο πολι
τικών που επιταχύνουν την ανάπτυξη διασφα
λίζοντας ταυτόχρονα την εμπέδωση της κοι
νωνικής συνοχής και τον σεβασμό στο περι
βάλλον. Ήδη, οι δαπάνες κοινωνικής προ
στασίας ανήλθαν το 2002 στα 39,2 δισ. ευ
ρώ, ποσοστό 27,7% του ΑΕΠ, ενώ το 2003 
προβλέπεται να ανέλθουν σε 42,3 δισ. ευρώ, 
ποσοστό 27,8% του ΑΕΠ.

Στα πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση και το 2004 
θα ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση υλοποιώ
ντας το κοινωνικό πακέτο μέτρων που εξαγγέλ
θηκε. Το πακέτο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της οικονομικής πολιτικής της, του ισό
πλευρου τριγώνου ανάπτυξη - απασχόληση - 
κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα αυτά συμβάλ
λουν σημαντικά στην κοινωνική συνοχή και 
έτσι η κοινωνική προστασία, πέρα από τη δια
σφάλιση της συνοχής και της αλληλεγγύης της 
κοινωνίας, καθίσταται παραγωγικός συντελε
στής της αναπτυξιακής επιτάχυνσης με στόχο 
την πραγματική σύγκλιση με τις άλλες χώρες 
της ΕΕ.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος της κοινωνι
κής πολιτικής είναι η συνέχιση της μεταρρύθ
μισης του ασφαλιστικού συστήματος. Κύριος 
στόχος παραμένει η μείωση της ελλειμματικό- 
τητας που παρουσιάζει το ασφαλιστικό σύστη
μα της χώρας μας και η λήψη μέτρων για τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Οι υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης δημιούργησαν συνθήκες για 
μείωση της ανεργίας για τρίτη συνεχή χρονιά. 
Αυτό σημαίνει διασφάλιση της σταθερότητας, η 
οποία αποτελεί εγγύηση της ανάπτυξης μέσω 
της οποίας επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότε-

Οικονομική δραστηριότητα των Οργα
νισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας (ΟΚΑΠ)

Εκτιμήσεις έτους 2003

Τα στοιχεία των προϋπολογισμών των Οργανι
σμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(ΕΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, ΟΕΚ και ΝΑΤ- 
ΚΑΑΝ), όσον αφορά τα βασικά μεγέθη, πα
ρουσιάζονται στον πίνακα 5.6. Το οικονομικό 
αποτέλεσμα του έτους 2003 (προσωρινά στοι
χεία) σε σύγκριση με το έτος 2002 δείχνει αύ
ξηση του ελλείμματος, αλλά με ρυθμό επιβρα
δυνόμενο, δηλαδή ποσοστό 18,67% έναντι 
22,61 % του έτους 2002 σε σύγκριση με το έτος 
2001. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις δαπά
νες προς το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ, και τον ΟΑΕΔ και 
ικανοποιεί την ανάγκη της επιπλέον αύξησης 
των συντάξεων και του ΕΚΑΣ, καθώς και την 
αύξηση των προγραμμάτων καταπολέμησης 
της ανεργίας. Το έλλειμμα των ανωτέρω οργα
νισμών το 2003 θα ανέλθει σε 2,79% του ΑΕΠ 
έναντι 2,53% το 2002.

Στις επενδύσεις παρατηρείται μείωση κατά 
9,13%. Το ύψος των επενδύσεων από 407,2 
εκατ. ευρώ που ήταν το 2002 εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί σε 370,0 εκατ. ευρώ το 2003. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στον ετεροχρονισμό 
ενός σημαντικού μέρους του επενδυτικού προ
γράμματος του ΟΕΚ για το 2004.

Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογι
σμό προς τους ανωτέρω φορείς παρουσιάζουν 
αύξηση με επιταχυνόμενο ρυθμό. Το ύψος της 
επιχορήγησης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 
27,65% το 2003 δηλαδή από 3.483,9 εκατ. ευ
ρώ το 2002 θα ανέλθει σε 4.447,3 εκατ. ευρώ 
το 2003, ενώ το 2002 αυξήθηκε κατά 1,64% σε 
σύγκριση με το 2001.

Ο δημοσιονομικός δανεισμός των ανωτέρω φο
ρέων το 2003 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
239,9 εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,16% του ΑΕΠ 
έναντι 166,9 εκατ. ευρώ το 2002, ποσοστό 
0,12% του ΑΕΠ. Ο ακαθάριστος δανεισμός για 
το 2003 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 258,5 
εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,17% του ΑΕΠ.



Πίνακας 5.6 Δανειακές ανάγκες οργανισμών κοιν. ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ)*
(σε εκατ. ευρώ)

Α π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ά Ε κτιμήσεις Σ τ ό χ ο ι

2000 2001
%

01/00 2002
%

02/01 2003
%

03/02 2004
%

04/03

1. Α νάγκες σε κεφ άλαια
1. Π ρω τογενές αποτέλεσμα -3.189,83 (2.905,78) -8,90 (3.565,31) 22,70 (4.214,24) 18,20 (4.248,78) 0,82

% ΑΕΠ . 2,62 2,22 2,52 2,77 2,59

2. Ο ικον. α ποτέλεσμα -3.246,80 (2.914,58) -10,23 (3.573,45) 22,61 (4.240,78) 18,67 (4.269,40) 0,67
(πλεόνα σμα + )/έλλειμμ α (-)
% ΑΕΠ 2,67 2,22 2,53 2,79 2,60

3. Ε πενδύσεις 264,93 248,06 -6,37 407,17 64,14 370,01 -9,13 381,20 3,02
4. Λ οιπές ανάγκες 54,38 51,90 -4,56 46,02 -11,33 68,00 47,76 120,00 76,47
Σ ύνολο ανα γκ ώ ν (-2+3+4) 3.566,11 3.214,54 -9,86 4.026 ,64 25,26 4 .678,79 16,20 4.770 ,60 1.96

II. Π ηγές χρ ημα τοδότη σης
5. Ε πιχορηγήσεις 3.150,84 3.427,73 8,79 3.483,91 1,64 4.447,28 27,65 5.028,83 13,08

ΤΠ 2.467,68 2.672,26 8,29 3.190,44 19,39 4.102,94 28,60 4.674,47 13,93
ΠΔΕ- ΕΕ κ.λπ. 683,16 755,47 10,58 293,47 -61,15 344,34 17,33 354,36 2.,91

6. Α ποσβέσεις 0,74 0,16 -78,38 1,05 556,25 1,06 0,95 1,06
7. Ε ιδικ οί πόροι 255,46 355,12 39,01 374,75 5,53 470,36 25,51 476,87 1,38
Σ ύνολο  π ηγώ ν χρημα τ. 3 .407,04 3.783,01 11,04 3.859 ,71 2,03 4.918 ,70 27,44 5 .506 ,76 11,96

(5+6+7)

III. Δ ημ οσιονομ ικ ός δα νεισμός 159,07 (568,47) 166,93 (239,91) (736,16) 206,85
(Ι-ΙΙ)
% ΑΕΠ 0,13 0,43 0,12 0,16 0,45

8. Κ εφ άλαιο κ ινήσεω ς 39,77 918,92 2.210,59 397,27 -56,77 498,36 25,45 846,87 69,93

IV. Κ αθαρός δα νεισ μ ός (ΙΠ +8) 198.84 350,45 76,25 564,20 60,99 258,45 -54,19 110.71 57 .16
% ΑΕΠ 0,16 0,27 0,40 0,17 0,07

4. Χ ρεω λ. + Εξόφλ. Π ιστώ σ. - 279,24 -100,00
Ν έες π ιστώ σεις

V. Α καθαρ . δ α νεισμ ός (IV +9) 478,08 350,45 -26,70 564,20 60,99 258,45 -54,19 110,71 -57,16
% ΑΕΠ 0,39 0,27 0,40 0,17 0,07

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

* Η ανάλυση κατά ΟΚΑΠ ίου οικονομικού αποτελέσματος και των επενδύσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 5.7 
Ο δανεισμός σε δημοσιονομική βάση κατά ΟΚΑΠ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στους 
πίνακες 5.8, 5.9 και 5.10

Στον πίνακα 5.7 εμφανίζονται το οικονομικό 
αποτέλεσμα και οι επενδύσεις των ΟΚΑΠ.

Στους πίνακες 5.8, 5.9 και 5.10 εμφανίζονται οι 
δανειακές ανάγκες των ΟΚΑΠ.

Προοπτικές για το 2004

Το έλλειμμα για το 2004 εκτιμάται ότι θα κυ
μανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 
2003, το οποίο σαν ποσοστό του ΑΕΠ θα ανέλ- 
θει σε 2,60% έναντι 2,79% του 2003.

Ο καθαρός δανεισμός το 2004 προβλέπεται να 
ανέλθει στα 110,71 εκατ. ευρώ, ποσοστό 
0,07% του ΑΕΠ ενώ το 2003 εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στα 258,4 εκατ. ευρώ, ποσοστό 
0,17%.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα το 2004 (4.248,78 
εκατ. ευρώ) εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 2,57% 
του ΑΕΠ, έναντι 2,77% του ΑΕΠ το 2003.



Πίνακας 5.7 Οικονομικό αποτέλεσμα και επενδύσεις κατά οργανισμό 
κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ)

(σε εκατ. ευρώ)

Ο Κ Α Π
Ο ικ ονομ ικ ό  α ποτέλεσμα Ε πενδύσεις

2002
Α π ολ/σ μ ός

2003
Ε κτίμηση

2004
Σ τ ό /ο ι

2002
Α π ολ/σ μός

2003
Ε κτίμηση

2004
Σ τ ό /ο ι

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 0,45 0,19 10,68 6,27 9,02 11,56
ΙΚΑ (1.387,18) (1.680,99) (1.793,09) 75,77 75,77 75,77
ΝΑΤ-ΚΑΑΝ (536,82) (640,40) (699,57) 0,45 4,15 3,87
ΟΑΕΔ (230,69) (384,99) (436,55) 9,40 40,00 40,00
ΟΓΑ (1.675,71) (1.898,54) (2.199,75) 86,07 79,07 50,00
ΟΕΚ 256,50 363,95 848,88 229,21 162,00 200,00

Σ ύνολο (3 .573,45) (4 .240,78) (4.269,40) 407,17 370,01 381,20

-Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 5.8 Δανειακές ανάγκες οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ)
κατά οργανισμό και πηγές χρηματοδότησης 

Απολογιστικά 2002 
(σε εκατ. ευρώ)

Ο Κ Α Π

Α νοιγμα  εκ μετά λλευσ ης Α νοιγμ α  επενδύσεω ν

Λ οιπές
ανάγκες

(8)

Λ οιποί
π όρ οι

(9)

Δ ανειακές  
ανάγκες  

(10)=  -(3) + 
(7)+(8)-(9)

Ο ικ ονομ . Ε π ιχορη γ. Α νοιγμα  
αποτέλ. Τ Π  εκμ /σης

(1) (2) (3 )= (1)+ (2)

Π η γές χ ρ ημ /τησ ης

Π Δ Ε  Α νοιγμα  
Ε π ενδύσεις Α ποσβ . επενδύσ. 

(4) . .  (6) (7)= (4)-(5)- 
^  (6)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
ΙΚΑ
ΝΑΤ-ΚΑΑΝ
ΟΑΕΔ
ΟΓΑ
ΟΕΚ

0,45 0,45 
(1.387,18) 1.302,30 (84,88) 

(536,82) 169,55 (367,27) 
(230,69) 42,22 (188,47) 

(1.675,71) 1.676,37 0,66 
256,50 256,50

6,27 0,88 5,39 
75,77 75,77 
0,45 0,45 
9,40 293,47 (284,07) 

86,07 0,17 85,90 
229,21 229,21 46,02

374,75

4,94
160,65
367,72

(470,35)
85.24
18,73

Σ ύνολο (3 .573,45) 3 .190 .44  (383.01) 407,17  293,47  1.05 112,65 46,02 374,75 166.93

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Πίνακας 5.9 Δανειακές ανάγκες οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ)
κατά οργανισμό και πηγές χρηματοδότησης 

Εκτιμήσεις 2003 
(σε εκατ. ευρώ)

Ο Κ Α Π

Α νοιγμα  εκ μετά λλευσ ης Α νοιγμ α  επενδύσεω ν

Λ οιπές
α νά 
γκ ες

(8)

Λ οιποί
π όρ οι

(9)

Δ ανειακές  
ανάγκες  

(10)=  -(3) 
+

(7)+ (8)-(9)

Ο ικονομ .
αποτέλ.

(1)

Ε πιχορ. Α νοιγμα  
ΤΠ  εκμ /σης  
(2) (3)= (1)+(2)

Π η γές χ ρ ημ /τησ ης
Ε πεν

δύσεις  Π Δ Ε ,Ε Τ Π Α  Α ποσβ.
(4) ' (5) (6)

Α νοιγμα
επενδύσ .
(7)= (4)-
(5)-(6)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 0,19 0,19 9,02 7,34 0,88 0,80 0,61
ΙΚΑ (1.680,99) 1,673,44 (7,55) 75,77 75,77 83,32
ΝΑΤ-ΚΑΑΝ (640,40) 535,00 (105,40) 4,15 4,15 109,55
ΟΑΕΔ (384,99) 94,50 (290,49) 40,00 337,00 (297,00) 470,36 (476,87)
ΟΓΑ (1.898,54) 1.800,00 (98,54) 79,07 0,18 78,89 177,43
ΟΕΚ 363,95 363,95 162,00 162,00 68,00 (133,95)

Σ ύνολο (4.240,78) 4 .102,94 (137,84) 370,01 344,34 1,06 24,61 68,00 470,36 (239,91)



Πίνακας 5.10 Δανειακές ανάγκες οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (ΟΚΑΠ)
κατά οργανισμό και πηγές χρηματοδότησης 

Στόχοι 2004 
(σε εκατ. ευρώ)

Ο Κ Α Π

Α νοιγμα  εκ μ ετά λλευσ η ς Α νοιγμα  επενδύσεω ν

Λ οιπές
ανά γκ ες

(8)

Λ οιποί
πόροι

(9)

Δ α νεια κ ές  
ανάγκες  

(10)=  -(3) + 
(7)+ (8)-(9)

Ο ικονομ . Ε πιχορ. Α νοιγμα  
α ποτέλ . ΤΠ  εκ μ /σης  

(1) (2) (3)= (1)+ (2)

Π ηγές . 
χρ η μ /τη σ η ς *

Ε πενδύ- Π Α Ε,Ε Τ π Γ ιΓ Γ '  
σεις Π Α  <7>=£  ' 
(4) (5) (6)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
ΙΚΑ
ΝΑΤ-ΚΑΑΝ
ΟΑΕΔ
ΟΓΑ
ΟΕΚ

10,68 10,68 
(1.793,09) 1.810,00 16,91 
(699,57) 603,00 (96,57) 
(436,55) 101,47 (335,08) 

(2.199,75) 2.160,00 (39,75) 
848,88 848,88

11,56 24,36 0,88 (13,68) 
75,77 75,77 

3,87 3,87
40.00 330,00 (290,00)
50.00 0,18 49,82 

200,00 200,00 120,00

476,87

(24,36)
58,86

100,44
(431,79)

89,57
(528,88)

Σ ύνολο (4 .269,40  ) 4 .674 ,47  405,07 381 ,20  354 ,36  1,06 25,78 120.00 476,87 (736.16)
Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Η χρηματοδότηση των ΟΚΑΠ θα διαμορφωθεί 
συνολικά στα 5.506,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποί
ων τα 5.028,8 εκατ. ευρώ αποτελούν επιχορη
γήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Το πο
σό της επιχορήγησης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί 
κατά 13,1% σε σύγκριση με το 2003.

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση, απασχόληση και 
Γ  ΚΠΣ

Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος 
που άρχισε με την ψήφιση του νόμου 
3029/2002 δεν είναι, ούτε φιλοδοξεί να παρα- 
μείνει η τελευταία λέξη για το ασφαλιστικό, 
αλλά κατοχυρώνει σε βάθος χρόνου τις βασικές 
αρχές, τις οποίες η κοινωνία ανέκαθεν θεωρού
σε αυτονόητες, δηλαδή τις αρχές της αλληλεγ
γύης και κοινωνικής συνοχής και τις προσδοκί
ες των εργαζομένων για ένα καλύτερο και α
σφαλέστερο αύριο. Με την εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας του ΙΚΑ για τα επόμενα τριάντα 
χρόνια η ασφαλιστική μεταρρύθμιση αποτελεί 
στην πραγματικότητα μια ισχυρή αναδιανομή 
εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων και τών 
συνταξιούχων. Ταυτόχρονα ο νόμος αυτός α
νοίγει νέους δρόμους για την ανάληψη σημα
ντικών πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης των φο
ρέων κοινωνικής ασφάλισης από τους ίδιους 
τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους.

Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για την 
περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών απασχόλη

σης. Ήδη, οι προσπάθειες των τελευταίων ετών 
απέδωσαν καρπούς και η μείωση της ανεργίας 
είναι πλέον πραγματικότητα. Η ανεργία στο 
τέλος του 2002 ήταν 9,9%, ενώ υπολογίζεται 
ότι θα πέσει στο 8,5% στο τέλος του 2003 και 
στο 8% το 2004. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευ
χθούν με την προώθηση πολιτικών που έχουν 
στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευ
σης και κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου 
κατάρτισης. Κύριος φορέας σε αυτήν την προ
σπάθεια υλοποίησης των πολιτικών απασχόλη
σης είναι ο ΟΑΕΔ που προβλέπεται να απορ
ροφήσει σημαντικά ποσά από το Γ' ΚΠΣ. Τέ
λος η φορολογική μεταρρύθμιση υποβοηθά, 
μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, στην 
περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ, συμπαρατάσσε
ται μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους στις προ- 
σπάθειές τους για την προώθηση του οικουμε
νικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι οι 
πολιτικές και τα προγράμματα δράσης που υ
λοποιούνται σε όλους τους τομείς στο πλαίσιο 
του Γ' ΚΠΣ στοχεύουν σταθερά σε αυτήν. Η 
βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά τη μεγάλη πρόκλη
ση και μία μοναδική ευκαιρία για την υπέρβα
ση των αδυναμιών του παρελθόντος και για τη 
διασφάλιση κοινωνικής ευημερίας και υψηλής 
ποιότητας ζωής.



3. OTA α' και

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) 
αποτελούν τους σημαντικότερους φορείς διοι- * 
κητικής αποκέντρωσης. Η μεταρρύθμιση της 
οργανωτικής μορφής του κράτους που έχει ξε
κινήσει από το 1994 στηρίζεται στην αναβάθ- · 
μίση και διεύρυνση του ρόλου και των αρμο
διοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ο ρόλος 
των OTA έχει αναβαθμισθεί ουσιαστικά. Ο θε
σμός της τοπικής αυτοδιοίκησης με κατοχυρω
μένη την διοικητική του αυτονομία και την οι- · 
κονομική του ανεξαρτησία έχει εξελιχθεί σε 
κινητήριο μοχλό της οικονομικής, κοινωνικής 
και αναπτυξιακής προόδου που συντελείται τα · 
τελευταία χρόνια στη χώρα.

η λειτουργία των αθλητικών κέντρων και 
γυμναστηρίων

η λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φρο
ντίδας

η υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν 
τους παλιννοστούντες και τους απόδημους 
ομογενείς, τους τσιγγάνους, την πρωτογενή 
πρόληψη κατά των ναρκωτικών, τη φύλαξη 
των σχολικών κτιρίων, την οδική ασφάλεια 
κ.λπ.

η εφαρμογή του προγράμματος «βοήθεια 
στο σπίτι»

η λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο
λιτών κ.λπ.

Οι OTA, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανάπτυ
ξης πρωτοβουλιών, την αυτοτέλεια στη λήψη 
αποφάσεων και την ευελιξία που χαρακτηρίζει 
τη δράση τους, έχουν αναδειχθεί σε σημαντι
κούς φορείς υλοποίησης έργων και δράσεων 
που αναπτύσσονται σε ολόκληρη την χώρα είτε 
αυτά χρηματοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ είτε 
αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχεί
ριση των πόρων των OTA α’ βαθμού, με την 
εφαρμογή λογιστικού σχεδίου και τον εκσυγ
χρονισμό του οικονομικού, διαχειριστικού και 
ελεγκτικού συστήματος τους.

3.1 Δήμοι -  κοινότητες

Με την ουσιαστική αναβάθμιση των OTA α' 
βαθμού, δίνεται στην πρωτοβάθμια αυτοδιοί
κηση η δυνατότητα να αναλαμβάνει πρωτοβου
λίες και να σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμμα
τα και δράσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Τέτοιες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, είναι:

• η εποπτεία των παιδικών και βρεφονηπια
κών σταθμών

• η επισκευή και συντήρηση σχολικών κτη
ρίων

Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων που 
υλοποιούν οι OTA α' βαθμού χρηματοδοτείται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό (επιχορηγή
σεις, ΚΑΠ κ.λπ) ενώ ένα άλλο μέρος καλύπτε
ται από ίδιους πόρους.

Οι συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον 
τακτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 2004 για 
την χρηματοδότηση των OTA α' βαθμού ανέρ
χονται σε 2.038,1 εκατ. ευρώ και αντιπροσω
πεύουν:

• Επιχορηγήσεις

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά επιχορήγηση των 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέ
τευσης (ΔΕΥΑ) και επιχορήγηση των OTA για 
αναπτυξιακούς σκοπούς.

• Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(ΚΑΠ)

Αφορούν θεσμοθετημένους πόρους των OTA 
α’ βαθμού και προσδιορίζονται με βάση το ύ
ψος συγκεκριμένων κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού. Στους πόρους αυ
τούς περιλαμβάνονται και κονδύλια για την α
ντιμετώπιση των δαπανών που προκαλούνται 
σε βάρος των προϋπολογισμών των OTA από 
την μεταφορά σ’ αυτούς των αρμοδιοτήτων 
εποπτείας των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών και των υπηρεσιιόν κοινωνικής φρο
ντίδας.



Πίνακας 5.11 Πόροι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού 
από τον τακτικό προϋπολογισμό

_______________________(σε εκατ. ευρώ)____________________

Κ ατηγορία
2003 2004

Μ ετα βολή
Ε κτιμ

π ραγματ. Π ρ οϋπ /σμ ός 2004/2003

Ε νισχύσεις -  επ ιχορ ηγήσεις

• Κίνητρα για οικονομική ενίσχυση των δήμων που δημιουργήθηκαν 0,0από τη συνένωση των OTA
• Επιχορήγηση OTA για αναπτυξιακούς σκοπούς
• Λοιπές επιχορηγήσεις σε OTA
• Επιχορήγηση ΔΕΥΑ για την αναπλήρωση των εσόδων τους που

2,4
2,1

34,9

12,3
0,4

36,6

412,5

4,9απωλέσθηκαν λόγω κατάργησης των τελών ύδρευσης στα ακίνητα
Σ ύνολο (I) 39,4 49 ,3 25,3

Κ εντρικοί α υ τοτελείς  πόροι
• Απόδοση σε OTA α’ βαθμού του ποσοστού που τους αναλογεί από

τους εισπραττόμενους φόρους κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή 
πλοίων κλπ.

24,0 25,0 4,2

• Απόδοση στους OTA α’ βαθμού του ειδικού εσόδου επί των τελών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων

• Απόδοση στους OTA α’ βαθμού ποσοστού 91,5% επί των 2/3 του

277,5 284,0 2,3

20% από τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, για δαπάνες πέραν του ΕΠΤΑ

996,3 1.142,8 14,7

• Απόδοση στους OTA α’ βαθμού ποσοστού 8,5% επί των 2/3 του
20% από τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες 
στο ΕΠΤΑ

87,1 106,2 21,9

• Απόδοση στους OTA α’ βαθμού ποσοστού 20% επί του 20% του
εσόδου που προέρχεται από τις καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φό
ρου των τόκων καταθέσεων, για δαπάνες πέραν του ΕΠΤΑ

15,2 6,2 -59,2

• Απόδοση στους OTA α’ βαθμού ποσοστού 80% επί του 20% του
εσόδου που προέρχεται από τις καθαρές ετήσιες εισπράξεις του φό
ρου των τόκων καταθέσεων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες στο 
ΕΠΤΑ

60,8 24,8 -59,2

• Λοιπές αποδόσεις στους OTA α’ βαθμού, λόγω μεταβίβασης αρμό-
διοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν, 2880/01και το άρθρο 8 
του ν. 3106/03

123,0 161,0 30,9

Σ ύνολο (II) 1.583,9 1.750,0 10,5

Α ποδόσ εις τοπικού  χαρακτήρα
• Απόδοση του 20% του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών 16,5 18,0 9,1προσώπων σε OTA α’ βαθμού Δωδεκανήσου
• Απόδοση στους Δήμους Μεσολογγίου, Αιτωλικού κ.λπ. των ποσο-

στών επί των εσόδων που προβλέπονται από τις διατάξεις των νδ. 
420/70, ν. 1080/80, ν. 1144/70 και της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 
1740/87

0,2 0,2 0,0

Σ ύνολο  (III) 16,7 18,2 9,0

Λ οιπ ές α π οδόσεις σε O T A  α ’ βαθμού
• Απόδοση ποσοστού 30% επί εισπραχθέντων παραβολών για χορή- 5,0 5,0 0,0γηση και ανανέωση αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών
• Αποδόσεις εισπράξεων από παραβάσεις του ΚΟΚ. 25,0 25,0 0,0

Σ ύνολο  (IV) 30.0 30,0 0,0

Σ ύνολο  (I+ II+ III+ IV ) 1.669,9 1.847,4 10,6

Χ ο ρ η γ ίε ς -  συντά ξεις

• Χορηγία σε δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων 34,2 36,0 5,3

• Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 147,0 154,7 5,2

Σ ύνολο 181,2 190,7 5,2

Γ ενικό σύνολο 1.851,1 2.038,1 10,1



• Αποδόσεις τοπικού χαρακτήρα

Αφορούν ειδικές αποδόσεις εσόδων στους OTA 
του νομού Δωδεκανήσου και στους Δήμους 
Μεσολογγίου, Αιτωλικού κ.λπ.

• Λ οιπές Λ ποόόσεις

Αφορούν αποδόσεις των εισπράξεων προστί
μων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυ
κλοφορίας και απόδοση ποσοστού των ει- 
σπραττομένων εσόδων από παράβολα χορήγη
σης αδειών παραμονής και εργασίας σε αλλο
δαπούς.

• Χορηγία προέδρων και δημάρχων - συ
ντάξεις

Για χορηγίες σε προέδρους κοινοτήτων και δη

μάρχους καθώς και για συντάξεις δημοτικών 
και κοινοτικών υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί 
190,7 εκατ. ευρώ.

3.2 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΝΑ) αποτε
λούν σημαντικό φορέα δημοκρατικού προ
γραμματισμού με ουσιαστικό ρόλο στην απο
κέντρωση των υπηρεσιών του κράτους που 
σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προς 
τους πολίτες. Αποτελούν επίσης βασικό φορέα 
σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και 
δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της 
ελληνικής περιφέρειας.

Πίνακας 5.12 Πόροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό
(σε εκατ. ευρώ)

Κ ατηγορία
2003 2004

Μ ετα βολή
2004/2003Εκτιμ

π ραγματ.
Π ροϋπ/σμ ός

Κ εντρικοί α υτοτελείς π όρ οι (Κ Α Π )

• Απόδοση στις ΝΑ του 15% επί των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων 76,0 80,6 6,1
• Απόδοση στις ΝΑ του 10% επί του φόρου μεταβίβασης οικοδομών, οικοπέδων 60,0 64,3 7,2

και αγροκτημάτων
• Απόδοση στις ΝΑ του 4,5% επί του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά,

φορτηγά αυτοκίνητα και λεωφορεία IX και ΔΧ που κυκλοφορούν για πρώτη 33,0 34,1 3,3
φορά

• Απόδοση στις ΝΑ του 2% επί του φόρου προστιθεμένης αξίας 223,0 238,4 6,9
• Απόδοση στις ΝΑ του 100% επί των τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων 40,0 42,6 6,5

οχημάτων

Σ ύνολο I 432,0 460,0 6,5

Λ οιπές α π οδ όσεις  σε ΝΑ

• Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπραχθέντων παραβολών για χορήγηση και 2,5 2,5 0,0
ανανέωση αδειών παραμονής και εργασίας αλλοδαπών

• Λοιπές 2,0 2,0 0,0

Σ ύνολο II 4,5 4,5 0,0

Ε πιχορη γή σεις σε ΝΑ

• Βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας 93,4 93,4 0,0
• Δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 20,8 22,2 6,7
• Λοιπές δαπάνες 19,6 1,3 -93,6
• Κτίρια διοίκησης και λοιπά έργα 0,3 0,3 0,0
• Αναπλήρωση του εσόδου που χάθηκε από τα εισιτήρια των λεωφορείων 2,9 2,9 0,0
• Μεταφορά μαθητών 60,0 60,0 0,0

Σ ύνολο  III 197,0 180,1 -8,6

Γ ενικό σύνολο  (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 633,5 644,6 1,7



Η χρηματοδότηση των ΝΑ από τον τακτικό 
προϋπολογισμό γίνεται με την απόδοση Κε
ντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και επιχο
ρήγηση για την άσκηση συγκεκριμένων δρα
στηριοτήτων τους.

Το σύνολο των πιστώσεων που έχουν γραφεί 
στον προϋπολογισμό του 2004 για την χρημα
τοδότηση των ΝΑ ανέρχεται σε 644,6 εκατ. 
ευρώ.

Ειδικότερα:

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

Το ποσό των ΚΑΠ που είναι αυξημένο έναντι 
του 2003 κατά 6,5% προορίζεται να καλύψει 
κατά προτεραιότητα βοηθήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρό
νοιας, επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από 
εθνικούς πόρους και πάσης φύσεως λειτουργι
κές δαπάνες.

Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις των ΝΑ καλύπτουν κυρίως τα 
επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και δαπάνες 
λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων και μετα
φοράς μαθητών.

Οι πιστώσεις αυτές ενισχύονται κατά τη διάρ
κεια κάθε οικονομικού έτους με πιστώσεις που 
μεταφέρονται από τα υπουργεία για τη χρημα
τοδότηση δραστηριοτήτων που ανατίθενται 
στις ΝΑ απ’ αυτά. Οι δραστηριότητες αυτές 
ανήκουν κυρίως στην αρμοδιότητα του Υ
πουργείου Γεωργίας (δακοκτονία, αμοιβές δα
σολόγων κ.λπ. που πραγματοποιούν άσκηση 
στο επάγγελμα), του ΥΠΕΣΔΔΑ (περίθαλψη 
λαθρομεταναστών) και του Υπουργείου Υγεί- 
ας-Πρόνοιας (προνοιακά επιδόματα). Για το 
λόγο αυτό οι αντίστοιχες πιστώσεις του 2004 
εμφανίζονται μειωμένες.

Λοιπές αποδόσεις

Αφορούν κυρίως αποδόσεις στις ΝΑ ποσοστού 
επί των εισπράξεων από παράβολα χορήγησης 
αδειών παραμονής και εργασίας σε αλλοδα
πούς.

4. Ειδικοί Λογαριασμοί

Οι ειδικοί λογαριασμοί έχουν συσταθεί στα Υ
πουργεία και στα εποπτευόμενα από αυτά 
ΝΠΔΔ, για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών. 
Η σύστασή τους γίνεται με βάση τις διατάξεις 
νόμων και το πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου 
τους καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των αρ
μοδίων υπουργών και του Υπουργού Οικονομί
ας και Οικονομικών.

Η λειτουργία των ειδικών λογαριασμών μέχρι 
το 1999 βασίζονταν στον α.ν. 1500/1950 «Περί 
ρυθμίσεως των εκτός δημόσιας ληψοδοσίας 
ειδικών λογαριασμών κ.λπ.» και το ν. 
1646/1950 «Περί κυρώσεως και συμπληρώσε- 
ως του α.ν. 1500/1950». Σε όλη τη μεταπολεμι
κή περίοδο συστήθηκε και λειτούργησε στη 
χώρα μας πληθώρα ειδικών λογαριασμών.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι λογα
ριασμοί:

> καταναλωτικών αγαθών,
> πετρελαιοειδών,
> γεωργικών εφοδίων,
> «αστών προσφύγων»,
> «διανομής δικαιωμάτων προερχόμενων εκ 

συντάξεως κρατικών συμβολαίων» κ.λπ.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου λει
τουργίας του πλήθους των ειδικών λογαρια
σμών, οδήγησε στην ψήφιση του ν. 2771/99. 
Με το νόμο αυτό τέθηκαν κριτήρια και προϋ
ποθέσεις για τη σύσταση νέων και τη συνέχιση 
της λειτουργίας των υφιστάμενων ειδικών λο
γαριασμών. Συνέπεια αυτού ήταν ο περιορι
σμός του αριθμού τους με την κατάργηση όλων 
των αδρανών λογαριασμών καθώς και εκείνων 
που κάλυπταν δαπάνες ομοειδείς με αυτές του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Οι λόγοι που συνηγορούν σήμερα στην ανα
γκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας των ειδικών 
λογαριασμών είναι κυρίως οι εξής:

Εξασφάλιση διαχειριστικής ευελιξίας για 
την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτι
κής (π.χ. αποκρατικοποιήσεις).



> Αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των 
διαχειριστικών πράξεων ως προς τα έσοδα 
και τις δαπάνες συγκεκριμένων δράσεων.

> Διευκόλυνση της αξιολόγησης και του ελέγ
χου των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 
ειδικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένους 
τομείς που έχουν περιορισμένη χρονική 
διάρκεια, πέραν της τακτικής και επαναλαμ
βανόμενης δραστηριότητας των κρατικών 
φορέων.

Οι ειδικοί λογαριασμοί διακρίνονται σε δυο
μεγάλες κατηγορίες:

> Λογαριασμοί που θεωρούνται «οιονεί» νο
μικά πρόσωπα και εξυπηρετούν ειδικούς 
σκοπούς ή δράσεις, έχουν ίδια έσοδα, δεν α
ντλούν πόρους από τον κρατικό προϋπολο
γισμό και παρουσιάζουν αυτοτέλεια στη λει
τουργία τους. Ακολουθούν ειδικούς κανόνες 
σύνταξης, ελέγχου και παρουσίασης των λο
γιστικών τους καταστάσεων και έχουν δικά 
τους όργανα διαχείρισης, ελέγχου και επο- 
πτείας. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι «αυτό
νομοι ειδικοί λογαριασμοί», π.χ. οι λογα
ριασμοί έρευνας των πανεπιστημίων και των 
ερευνητικών ιδρυμάτων.

> Λογαριασμοί των οποίων η σύσταση κρίθη- 
κε απαραίτητη προκειμένου κατά περίπτωση 
είτε να διασφαλίζεται η αναλυτική λογιστι
κή παρακολούθηση διαχειριστικών πράξε
ων, είτε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η α
ξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας δράσης 
ή ενός προγράμματος. Στην πραγματικότητα 
οι λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν ως ενδιά
μεσοι λογαριασμοί. Για παράδειγμα μπο
ρούν να αναφερθούν οι λογαριασμοί «ΕΔ 
κατάθεσης ΦΠΑ των περιφερειών», ο λογα
ριασμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο
ρίας (ΥΠΑ), κ.λπ.
Οι λογαριασμοί της κατηγορίας αυτής εξυ
πηρετούν κυρίως στόχους αναλυτικής πλη
ροφόρησης και διαφάνειας. Τα έσοδα των 
ειδικών λογαριασμών αυτής της κατηγορίας 
μεταφέρονται στα έσοδα του κρατικού προ
ϋπολογισμού από τον οποίο καλύπτονται σε 
ορισμένες περιπτώσεις συγκεκριμένες δαπά
νες. Συνεπώς οι λογαριασμοί αυτοί λειτουρ
γούν εντός του κρατικού προϋπολογισμού 
τα δε αποτελέσματά τους εμφανίζονται στον 
εκάστοτε απολογισμό του κράτους.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα ενός μικρού 
αριθμού αυτόνομων ειδικών λογαριασμών εμ
φανίζεται στη δημόσια ληψοδοσία.

Οι ειδικοί λογαριασμοί, είτε ανήκουν στην 
πρώτη κατηγορία ή στη δεύτερη κατηγορία, 
των οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες αποτυπώ- 
νονται στον προϋπολογισμό και απολογισμό 
του κράτους, συνιστούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
διαχειριστικό και λογιστικό εργαλείο στη διά
θεση των δημοσιονομικών αρχών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του 
νέου λογιστικού συστήματος της κεντρικής 
διοίκησης εξετάζονται τρόποι αποτύπωσης των 
οικονομικών στοιχείων των ειδικών λογαρια
σμών, είτε στη δημόσια ληψοδοσία (ισολογι
σμό του κράτους), είτε σε χωριστούς πίνακες 
μαζί με τους συνδημοσιευόμενους προϋπολογι
σμούς / απολογισμούς των διαφόρων νομικών 
προσώπων.

Στοιχεία εσόδων και δαπανών των αυτόνομων 
ειδικών λογαριασμών περιλαμβάνονται στις 
εκθέσεις που υποβάλλονται στη Eurostat για 
τον προσδιορισμό του ελλείμματος της γενικής 
κυβέρνησης.

Οι ειδικοί λογαριασμοί ανάλογα με την λει- 
τουργικότητά τους μπορούν να ομαδοποιηθούν
ως εξής:

> Λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας.

> Λογαριασμοί εφαρμογής προγραμμάτων 
επιδοτούμενων από την ΕΕ.

> Λογαριασμοί για την αντιμετώπιση κοινω
νικών αναγκών.

> Λογαριασμοί αεροδρομίων.

> Λογαριασμοί αποζημιώσεων - επιδομάτων 
υπαλλήλων.

> Λογαριασμοί νοσοκομείων (λειτουργία απο
γευματινών ιατρείων).



Πίνακας 5.13 Εισπράξεις - πληρωμές αυτόνομων ειδικών λογαριασμών 
____________________ (σε ευρώ)___________________________

Α ριθμός

Λ ογ/σμώ ν

2002 2003

Υ πουργείο
Υ π όλ2001 Ε ισπράξεις Π ληρ ω μ ές

Λ ' εξά μ ηνο  (προσω ρινά  στοιχεία)

Υ π ό )- 2002 Ε ισπ ρ ά ξεις Π ληρω μ ές

Εσωτερικών, Δ.Δ.Α. (1) 41 26.049.884,9 31.798.728,7 36.383.044,8 21.465.568,8 13.802.572,2 11.929.871,7
Οικονομίας και Οικονομικών 8 601.158.235,4 2.443.739.225,5 1.951.518.527,2 1.093.378.933,6 671.163.708,0 562.653.240,0
Πολιτισμού 3 54.220.049,0 246.574.593,0 277.699.846,0 23.094.796,0 132.559.351,0 140.515.486,0
Ανάπτυξης(2) 9 49.510.089,9 88.200.054,9 89.678.879,6 48.031.265,1 37.878.005,6 34.624.141,1
Γεωργίας (3) 2 8.373.971,9 44.947.070,1 36.412.048,9 16.908.993,1 29.114.265,3 8.285.422,8
Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσε

ων
4 140.427.330,1 56.787.540,7 61.466.384,7 135.748.486,1 41.501.043,5 15.779.767,5

Υγείας και Πρόνοιας (4) 71 29.963.015,7 31.710.491,8 21.876.108,1 39.797.399,4 16.085.679,1 14.128.802,4
Δικαιοσύνης 5 19.479.405,3 57.163.018,9 51.584.378,2 25.058.046,0 25.237.051,1 23.039.900,4
Εθνικής Παιδείας και Θρη

σκευμάτων (5)
38 179.846.678,5 530.880.442,2 424.975.361,3 285.751.759,3 320.320.575,5 334.318.627,8

Εμπορικής Ναυτιλίας (6) 79 38.901.241,3 50.236.542,8 42.224.090,8 46.913.693,3 22.142.797,6 26.567.155,3
Δημόσιας Τάξης 2 1.762.307,6 1.554.743,5 945.832,0 2.371.219,1 800.000,0 519.300,0
ΥΠΕΧΩΔΕ 4 28.463.342,9 71.373.632,3 72.269.059,2 27.567.915,9 57.038.488,0 50.462.813,3
Μεταφορών και Επικοινωνιών 4 57.865.027,2 165.059.550,0 95.927.268,7 126.997.308,5 78.030.842,3 55.408.926,8

Γ ενικό σύνολο  ειδ ικώ ν λ ο 

γαριασμώ ν
270 1.236.020.579,5 3 .820 .025 .634 ,2 3 .162 .960 .829 ,5 1 .893.085.384,2 1.445.674.379,1 1.278.233.454,8

Παρατήρηση: Η διαμόρφωση του πίνακα έγινε από το ΓΛΚ, βάσει στοιχείων που υποβάλλουν οι φορείς
(1) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί α’ κοινωνικών βοηθειών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
(2) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των ερευνητικών ιδρυμάτων
(3) Δεν περιλαμβάνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές του ειδικού λογαριασμού εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων (προσαρτάται στον κρατικό Π/Υ
(4) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας και ανάπτυξης των ΠεΣΥΠ και ο ειδικοί λογαριασμοί απογευματινών ιατρείων των νο

σοκομείων
(5) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί των ΑΕΙ-ΤΕΙ
(6) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί κεφαλαίων Λιμενικής Αστυνομίας

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών



Πίνακας 5.14 Ετήσια κίνηση του λογαριασμού ν. 128/75
(σε ευρώ)

Έτος Εισπράξεις Πληρωμές Πλεόνασμα/Έλλειμμα Υπόλοιπο (+η -)

2001 269.811.234,57 162.386.898,41 107.424.336,16 +107.424.336,16

2002 317.045.972,48 337.562.206,19 20.516.233,71 -20.516.233,71

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Αυτόνομοι ειδικοί λογαριασμοί

Ορισμένοι από τους αυτούς είναι:

«Λογαριασμός ν. 128/1975». Συστήθηκε στην 
Τράπεζα της Ελλάδος με τον ν. 128/1975 και 
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών. Πιστώνεται με 
εισφορές επί των πάσης φύσεως χορηγήσεων 
δανείων η πιστώσεων των πιστωτικών ιδρυμά
των που λειτουργούν στη χώρα μας. Χρεώνεται 
με επιδοτήσεις επιτοκίου ειδικών κατηγοριών 
χορηγήσεων, οι οποίες καθορίζονται με κοινές 
υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονο
μίας και Οικονομικών και των συναρμόδιων 
υπουργών.

Σήμερα οι επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλ
λονται αφορούν κυρίως δάνεια:

> για απόκτηση α' κατοικίας,

> για στεγαστική αποκατάσταση διαφόρων 
αδύναμων ομάδων του πληθυσμού (τσιγγά- 
νοι, παλιννοστούντες ομογενείς κ.λπ.),

> για πιστωτικές διευκολύνσεις σε σεισμοπα
θείς, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς,

> σε νέους αγρότες και αγροτικά, καλλιεργη
τικά

> για κεφάλαιο κίνησης και πάγιες εγκατα
στάσεις βιοτεχνών κ.λπ. κυρίως παραμεθό
ριων περιοχών,

> για ρυθμίσεις οφειλών (καταβολή τόκων 
υπερημερίας και επιδότηση επιτοκίου) επι
χειρήσεων ακριτικών κυρίως περιοχών της

χώρας, όπως Θράκης, Φλώρινας, Κιλκίς, 
Καστοριάς, Εύβοιας κ.λπ.
Το τυχόν έλλειμμα του λογαριασμού αυτού 
καλύπτεται με επιχορήγηση από τον τα
κτικό προϋπολογισμό.

«Λογαριασμός εσόδων από αποκρατικοποιή
σεις 234339/0». Συστήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού (άρθρο 60, 
ν.2362/1995) και υπάγεται στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Είναι αυτόνομος ειδικός λογαριασμός, έχει έ
σοδα από αποκρατικοποιήσεις και η λειτουργία 
του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
ν.2362/95 (άρθρα 2,3,61 και 62), καθώς και με 
αυτές του ν.2000/91 (άρθρο 11 παρ.2). Οι εισ
ροές και οι εκροές του λογαριασμού αυτού κα
τά τα έτη 2002 και 2003 (μέχρι 31/10/03) πα
ρατίθενται στον πίνακα 5.15.

Πίνακας 5.15 Λογαριασμός 
αποκρατικοποιήσεων (σε χιλ. ευρώ)

Έτος Εισπράξεις Πληρωμές

2002 1.626.685,2 1.227.513,0

2003 1.699.050,3 1.526.496,3

Σύνολο 3 .325.735,5 2 .754 .009 ,3

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Εξετάσεις Ιατρικές Οδηγών (ΕΞ.Ι.Ο.), Συ
στήθηκε με το ν.δ.638/1970 και υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Τα έσοδά του προέρχονται από 
τα παράβολα της ιατρικής εξέτασης των υπο
ψηφίων οδηγών. Από αυτά καλύπτονται δαπά
νες αποζημίωσης συμβουλίων, επιτροπών και 
ομάδων εργασίας, υπερωριών, σεμιναρίων επι



μόρφωσης υπαλλήλων σε θέματα οδικής ασφά
λειας και κυκλοφοριακής αγωγής, προμήθειας 
μεταφορικών μέσων, κατάλληλα διαμορφωμέ
νων για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανά
γκες κ.λπ.

Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργι
κών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Συστήθηκε και 
λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ν.992/79. 
Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφαρμογή του 
θεσμού των Εγγυήσεων και ο χειρισμός εντός 
των πλαισίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) των θεμάτων των αναφερομένων στην 
παραγωγή, στην επεξεργασία αγροτικών προϊό
ντων κ.λπ.

Τα έσοδα του ΕΛΕΓΕΠ προέρχονται από εισ
ροές από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο προ
σανατολισμού και εγγυήσεων, τον κρατικό 
προϋπολογισμό κ.λπ..

Από 3/9/2001 ο Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο
λισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που επο
πτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας, είναι υ
πεύθυνος για την εν γένει διαχείριση του 
ΕΛΕΓΕΠ και την εκτέλεση του προϋπολογι
σμού του.

Ο ανωτέρω ειδικός λογαριασμός δεν εμπεριέ

χεται στους πίνακες που ακολουθούν, δεδομέ
νου ότι συνδημοσιεύεται με τον κρατικό προϋ
πολογισμό.

Εντός προϋπολογισμού ειδικοί λογαριασμοί

Σημαντικοί εντός προϋπολογισμού ειδικοί λο
γαριασμοί είναι:

ΕΔ. Καταθέσεις ΦΠΑ Περιφερειών (13 λο
γαριασμοί). Συστήθηκαν με την α- 
ριθμ.2090300/8274/Α0024/24-12-1997 απόφα
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
προκειμένου να κατατίθενται από 2/1/1998 τα 
ποσά του ΦΠΑ από πωλήσεις αγροτικών προϊ
όντων, παροχή υπηρεσιών κ.λπ. Οι λογαρια
σμοί αυτοί πιστώνονται με τα ανωτέρω ποσά 
του ΦΠΑ και χρεώνονται με το χρεωστικό υπό
λοιπο που προκύπτει από την περιοδική δήλω
ση για την απόδοση στην αρμόδια ΔΟΥ του 
ΦΠΑ. Η απόδοση του ΦΠΑ στις αρμόδιες 
ΔΟΥ γίνεται με την έκδοση επιταγών σε βάρος 
των λογαριασμού' που τηρούνται στο κεντρικό 
κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος και σε 
διαταγή της αρμόδιων ΔΟΥ.

Τα υφιστάμενα πιστωτικά υπόλοιπα των εν λό
γω λογαριασμών μεταφέρονται στο τέλος κάθε 
εξαμήνου στο λογαριασμό 200/1 «ΤΕ - Συγκέ
ντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».

Πίνακας 5.16 Εισπράξεις-Πληρωμές ειδικών λογαριασμών εντός του κρατικού προϋπολογισμού
(σε ευρώ)

Α ριθμός
Λ ογ/σμώ ν

2002 2003

Υ πουργείο Υ π όλοιπ ο
Ε ισπ ρά ξεις Π ληρ ω μ ές

Α ' εξά μ η νο  (πρ οσω ρ ινά  στοιχεία)

2001 Υ π ό λ  2002 Ε ισπ ρά ξεις Π ληρ ω μ ές

Οικονομίας και 
Οικονομικών (1) 
Τύπου και Μέσων

25 2.695.491,7 1.305.397.289,9 1.304.678.709,8 10.029.869,3 480.810.127,5 479.166.058,4

Μαζικής Ενημέ- 1 233.966,8 - 233.966,8 - -
ρωσης
Ανάπτυξης 1 10.166.628,0 13.869.521,9 16.810.603,0 7.225.547,0 15.456.244,9 11.592.050,0
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (2) 41 323.188.981,8 211.343.780,8 274.890.859,9 259.641.902,8 41.292.650,1 108.751.631,6

Γ ενικό σύνολο
ειδ ικ ώ ν λογα ρ ια 
σμώ ν

68 336.285.068.3 1.530.610.592,6 1.596.614.139,5 276.897.319,1 537.559.022,5 599.509 .740 ,0

Παρατήρηση: Η διαμόρφωση του πίνακα έγινε από το ΓΛΚ, βάσει στοιχείων που υποβάλλουν οι φορείς.
(1) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί «Ελληνικό Δημόσιο-Καταθέσεις ΦΠΑ περιφερειών»
(2) Περιλαμβάνονται και οι ειδικοί λογαριασμοί ταμείων ανάπτυξης αεροδρομίων (ΤΕΑΑ).

ΙΠηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών



Λογαριασμοί αεροδρομίων (40 λογαριασμοί)
Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 
2065/92 άρθρο 40 παράγραφοι 7, 8, 9 συστή- 
θηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος 40 ειδικοί 
λογαριασμοί, ένας για κάθε αεροδρόμιο, για 
την κατάθεση των εισπραττομένων Τελών Εκ- 
συγχρονισμού & Ανάπτυξης Αεροδρομίων 
(ΤΕΑΑ) από τις αεροπορικές εταιρίες, με σκο
πό την χρηματοδότηση των έργων στα αερο
δρόμια. Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νό
μου εκδόθηκαν κοινές υπουργικές αποφάσεις 
για τον καθορισμό της διαδικασίας είσπραξης 
ΤΕΑΑ και των δαπανών που θα καλύπτονται 
από τα συγκεκριμένα έσοδα. Όλες οι δαπάνες 
για τη χρηματοδότηση έργων, προμήθεια εξο
πλισμού αεροδρομίων (συνεισφορά ΥΠΑ στο 
ΠΔΕ) και πληρωμή των επενδυτικών και λει
τουργικών δαπανών της ΥΠΑ πλην αυτών που 
εξυπηρετούν τη σύμβαση μεταξύ αερολιμένα 
Αθηνών και Ελληνικού Δημοσίου (ν. 2338/95), 
καθώς και τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται 
στις δαπάνες και τα έσοδα του προϋπολογισμού 
και συνεπώς στη δημόσια ληψοδοσία.



Συντομογραφίες
ΑΕ
ΑΕΔΙΚ
ΑΕΙ
ΑΕΠ
ΑΜΕΑ
ΑΝΥ
ΑΤΕ
ΑΦΜ
ΑΧΕ
ΕΓΑ
ΕΓΕΤ
ΓΕΠΣ
ΕΔΤΚ
ΕΚ
ΓΚΠ
ΕΛΚ
ΓΧΚ
ΔΕΑ
ΔΕΗ
ΔΕΘ
ΔΕΚΑ
ΔΕΚΟ
ΔΕΠ
ΔΕΠΑ
ΔΕΠΑΝΟΜ
ΔΕΠΟΣ
ΔΕΥΑ
ΔΕΦΑ
ΔΝΕ
ΔΟΥ
ΔΣ
ΔΕΚ
ΔΕΧ
ΔΥ
ΔΧ
ΕΑΒ
ΕΑΝΕ
ΕΑΠΕΑ
ΕΒΟ
ΕΒΕΕΑΜ
ΕΕΔΕ
ΕΕΙΕ
ΕΕΛΣ
ΕΕΣΣΕ
ΕΕΕΠΕ
ΕΔ
ΕΔΕΑ
ΕΔΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕΣ
ΕΕΕΑΑ

Ανώνυμη Εταιρεία
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Ανάληψη Νέων Υποχρεώσεων
Αγροτική Εράπεζα της Ελλάδος
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Ανώνυμος Χρηματιστηριακή Εταιρεία
Ε ενική Ε ραμματεία Αθλητισμού
Εενική Εραμματεία Έρευνας Εεχνολογίας
Ε ενική Ε ραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
Εενικός Δείκτης Ειμών Καταναλωτή
Ε ενική Κυβέρνηση
Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός
Εενικό Λογιστήριο του Κράτους
Εενικό Χημείο του Κράτους
Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδόμησης, Οικισμού, Στέγασης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου
Διεθνές Νομισματικό Εαμείο
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Διοικητικό Συμβούλιο
Δείκτης Ειμών Καταναλωτή
Δείκτης Ειμών Χονδρικής
Δημόσιος Υπάλληλος
Δημόσιας Χρήσης
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Εεχνολογίας
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Εοπικής Αυτοδιοίκησης
Ελληνική Βιομηχανία Όπλων
Εταιρεία Βιομηχανικής Εκμετάλλευσης και Εεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων
Έντοκα Εραμμάτια Δημόσιου Εομέα
Έντοκα Εραμμάτια Ιδιωτικού Εομέα
Ενιαίο Ε ενικό Λογιστικό Σχέδιο
Εθνική Ε ενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Ευρωπαϊκό Εεωργικό Εαμείο Προσανατολισμού-Εγγυήσεων
Ελληνικό Δημόσιο
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Εεχνολογίας
Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εργατική Εστία
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ελληνική Εταιρεία Εοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης



ΕΖΕΣ :
ΕΘΕΚ :
ΕΘΕΛ :
ΕΙΑΑ :
ΕΙΝ :
ΕΙΠΚ :
ΕΙΥΑΠΟΕ :
ΕΚΑΒ :
ΕΚΕΠΥ :
ΕΚΑΣ :
ΕΚΑΧ :
ΕΚΑΧ :
ΕΚΕΠΙΣ :
ΕΚΕΦΕ :
ΕΚΟ
ΕΚΤ
ΕΚΤ
ΕΛΑΣ
ΕΛΒΟ
ΕΛΓΑ
ΕΛΛΑ
ΕΛΕΒΜΕ
ΕΛΕΓΕΠ
ΕΛΚΕ
ΕΛΟΤ
ΕΛΠΕ
ΕΛΣΙ
ΕΛΤΑ
ΕΛΥΤ
ΕΜΠΑΕ
ΕΝΑΕ
ΕΔΤΚ
ΕΟΜΜΕΧ
ΕΟΠ
ΕΟΤ
ΕΟΦ
ΕΠ
ΕΠΕ
ΕΠΕΑΕΚ
ΕΓΤΕΠ
ΕΠΕΥ
ΕΠΤΑ
ΕΠΥ
ΕΡΤ
ΕΣΔΔΑ
ΕΣΛ
ΕΣΟΑΒ
ΕΣΟΕ
ΕΣΥ
ΕΣΥΕ
ΕΣΥΛ
ΕΣΥΠ
ΕΤΑ
ΕΤΑΚΕΙ
ΕΤΑΜ

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών
Εθνικά Ελεγκτικά Κέντρα
Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων
Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλ/ντων Ομογενών Ελλήνων
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Εταιρεία Κεραμικών και Πυριμάχων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Ένωση Κρατών Άνθρακος και Χάλυβος
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα -  Χάλυβα
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ελληνική Αστυνομία
Ελληνική Βιομηχανία Όπλων
Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις
Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου
Ελληνικά Εταιρεία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων
Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ελληνικά Πετρέλαια
Ελληνικά Σιδηροκράματα
Ελληνικά Τ αχυδρομεία
Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων
Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εκσυγχρονισμού 
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχ/σεων και Χειροτεχνίας
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγ/κής Κατάρτισης
Εθνικό Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών
Εθνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων
Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας
Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας
Επιχειρήσεις Τουριστικών Ακινήτων
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών 
Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών



ΕΤΑΤ
ΕΤΒΑ
ΕΤΕ
ΕΤΕ
ΕΤΕΡΠΣ
ΕΤΜΟΑ
ΕΤΠΑ
ΕΥΑΘ
ΕΥΔΑΠ
ΕΥΠ
ΕΥΤΕ
ΕΦΕΤ
ΕΦΚ
ΕΦΤΕ
ΕΧΑΕ
Η/Υ
ΗΔΑΤ
ΗΛΠΑΠ
ΗΣΑΠ
ΙΕΜΕ
1Δ
ΙΚΛ
ΙΚΥ
ΙΝΘΥΑΕ
ΙΟΒΕ
ΙΤΣΑΚ
ΙΧΘΥΚΑ
ΚΑΕ
ΚΑΘ
ΚΑΠ
ΚΑΠ
ΚΑΠΕ
ΚΒΣ
ΚΕΠ
ΚΕΔ
ΚΕΔΚΕ
ΚΕΕΛ
ΚΕΘΕΑ
ΚΕΜΕΔΙ
ΚΕΠ
ΚΕΠΕ
ΚΕΠΥΟ
ΚΕΣΥΤ
ΚΕΤΑ
ΚΘΒΕ
ΚΚ
ΚΠ
ΚτΠ
ΚΠΑ
ΚΠΣ
ΚΠΣ
ΚΤΕΚ & Δ 
ΚΤΕΟ 
ΚΥΕ 
ΚΥΣΕΑ

: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων 
Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων
Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών
Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων
Ηλεκτρικά Λεωφορεία Περιοχής Αθήνας -  Πειραιά
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθήνας -  Πειραιά
Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ιδιωτικής Χρήσης
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων
Κοινή Γεωργική Πολιτική
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών
Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών
Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας
Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικός Προϋπολογισμός
Κοινωνία της Πληροφορίας
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί
Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 
Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών 
Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας



ΑΣ
ΛΑΡΚΟ
ΜΑΤΥ
ΜΕΑ
ΜΕΔ
ΜΜΕ
ΜΟΠ
ΜΣΙ
ΜΤΠΥ
ΝΑ
ΝΑ Ευρώπη
ΝΑΕΔΚ
ΝΑΤ
ΝΑΤ (ΚΑΑΝ)
ΝΕΕ
ΝΕΛΕ
ΝΙΜΤΣ
ΝΠΔΔ
ΝΠΙΔ
ΝΣΚ
ΟΑ
ΟΑ
ΟΑΕ
ΟΑΕΔ
ΟΑΕΕ
ΟΑΘ
ΟΑΠ-ΔΕΗ
ΟΑΣΑ
ΟΑΣΘ
ΟΑΣΠ
ΟΓΑ
ΟΔΔΗΧ
ΟΔΔΥ
ΟΔΙΕ
ΟΕΔΒ
ΟΕΕ
ΟΕΚ
ΟΗΕ
ΟΚΑ
ΟΚΑΑ
ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑ Π
ΟΚΕ
ΟΑΘ
ΟΛΠ
ΟΝΕ
ΟΟΣΑ
ΟΠΑΔ
ΟΠΑΠ
ΟΠΕ
ΟΠΕΕΕΠ
ΟΠΕΚ
ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΙΛΟΓ

Λιμενικό Σώμα
Εενική Μεταλλευτική Μεταλλουργική ΑΕ (ΛΑΡΚΟ)
Μονάδα Ανάλυσης και Τεχνικής Υποστήριξης
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Νέα Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Κεφάλαιο Ανεργίας & Ασθένειας Ναυτικών)
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
Ολυμπιακή Αεροπορία 
Ολυμπιακοί Αγώνες
Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων 
Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος 
Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών 
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών 
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
Οικονομική Νομισματική Ένωση 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 
Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών
Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσ/σμού 
Εγγυήσεων
Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών



ΟΠΣ
ΟΠΣΤ
ΟΣΕ
ΟΣΚ
ΟΤΑ
ΟΤΕ
ΟΥΘ
ΠΔ
ΠΔΕ
ΠΕΚ
ΠΕΚ
ΠΕΠ
ΠΕΣΥ
ΠΙΚΠΑ
ΠΟΕ
ΠΟΠΣ
ΠΣ
ΠΣΑ
ΠΥΡΚΑΛ
ΠΥΣ
ΡΑΘΕ
ΣΑΕΠ
ΣΑΝΑ
ΣΑΤ
ΣΑΤΑ
ΣΔΟΕ
ΣΕΕ
ΣΕΚ
ΣΕΠΕ
ΣΕΥΥΟ
ΣΟΛΠ
ΣΠΑ
ΣΤΕΠ
ΣΥΝΕΛ
ΤΑΕ
ΤΑΚΕ
ΤΑΣΕ
ΤΑΧΔΙΚ
ΤΕ
ΤΕΑΑ
ΤΕΑΥΦΕ
ΤΕΒΕ
ΤΕΘΑ
ΤΕΙ
ΤΕΚ
ΤΕΟ
ΤΚΑΣΕ
ΤΠ
ΤΠΔ
ΤΣΑ
ΤΣΑΥ
ΤΣΝ
ΤΣΠ ΗΣΑΠ
ΤΥΔΚ
ΥΔΕ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων 
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας 
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 
Προεδρικό Διάταγμα 
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα 
Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Περιφερειακό Σύστημα Υγείας
Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης 
Παρελθόντα Οικονομικά Έτη 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων 
Πυροσβεστικό Σώμα
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών
Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας
Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Σύστημα Αυλών Τίτλων
Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Σύνολο Ετήσιων Εκμεταλλεύσεων
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικοόν
Σύστημα Ολικής Λογιστικής Παρακολούθησης
Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών
Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων
Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων
Ταμείο Κληρικών Ελλάδος
Ταμείο Ανάπτυξης Συμβουλίου Ευρώπης
Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
Τράπεζα Ελλάδος
Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων
Τ αμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υ παλλήλων Φαρμακευτικών Εταιρειών
Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
Ταμείο Εθνικής Άμυνας
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης Συμβουλίου Ευρώπης
Τακτικός Προϋπολογισμός
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών
Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονομικών
Ταμείο Συντάξεως Νομικών
Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου



ΥΕΒ
ΥΕΘΑ
ΥΠΑ
ΥΠΕΘΟ
ΥΠΕΣΣΔΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΟΙΚ
ΥΠΠΟ
ΦΚΕ
ΦΜΑΠ
ΦΜΥ
ΦΠΑ
ΧΑΑ
ΧΕΔ
ΧΜΠΑ
ΧΥΚ

Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Πολιτισμού
Φόρος Κύκλου Εργασιών
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Χρέος Ενόπλων Δυνάμεων
Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού και Αλιείας 
Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

DAC
EMU
ESA

: Development Assistance Committee (Διμερής Αναπτυξιακή Βοήθεια) 
: European Monetary Union 
: European System Accounts



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


